
Aanbod voor BSO
Naam Kosten

Ideeënmap natuuractiviteiten: handboek 
Flora Fauna Fun 
Een map boordevol activiteiten om kinderen 
op een leuke manier op te vangen en te 
activeren bij de BSO.

€ 20

Map smaakplezier op de BSO 
Dé klapper, vol met smakelijke ideeën; 
prikkel al je zintuigen met smaakplezier op 
de BSO.

€ 20

BSO Natuurkist ‘de opvang naar buiten’ 
Een uitgebreide kist vol met materialen en 
opdrachten om buiten aan de slag te gaan in 
de omgeving van de BSO.

€ 30

Natuur is een feest 
Met leuke en eenvoudig te gebruiken 
opdrachtkaarten en materialen ga je naar 
buiten om de natuur te beleven.

€ 20

BSO Natuurkist ‘Slakken’
Hoe zien slakken er van dichtbij uit?  
Wat eten ze? Hoe bewegen ze? Slakken zijn 
leuk. Het levende bewijs zit in deze natuurkist.

€ 30

BSO Natuurkist ‘Kevers’
Kevers, ze zijn er in veel soorten en maten. 
In dit project kom je er zeker een paar tegen. 
Je verzorgt samen een paar keverlarven, die 
uitgroeien tot echte kevers.

€ 30
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Daarnaast hebben een aantal BSO’s aangegeven 
behoefte te hebben aan het inhuren van externe/
gidsen die NME activiteiten verzorgen voor de BSO. Om 
deze BSO’s tegemoet te komen gaat NME Amstelland 
Meerlanden een makelaarsfunctie vervullen om 
de BSO te verbinden aan externen die workshops 
en programma’s op maat kunnen geven. Zowel een 
eenmalige workshop als een serie activiteiten is 
mogelijk. Wanneer hierin interesse is dan kan contact 
met ons worden opgenomen via nme@amstelveen.nl of 
(020) 540 45 54. 

Voor de eerste drie workshop aanvragen betaalt NME 
Amstelland Meerlanden 50% van de kosten!

Het gaat veel meer om de (on)bekendheid van NME Am-
stelland Meerlanden en haar aanbod dan om de inhoud 
van het aanbod zelf. Een groot aantal respondenten 
heeft namelijk aangegeven NME     
Amstelland Meerlanden niet te kennen. Afgelopen jaren 
hebben wij hier tijd in geïnvesteerd maar dit heeft niet 
tot meer bekendheid en inschrijvingen geleidt. 

Om de bekendheid te vergroten zouden wij graag         
gebruik willen maken van studiedagen voor medewer-
kers van BSO’s. We zouden een korte workshop kunnen 
geven die meer inzicht geeft in ons aanbod waardoor 
pedagodisch medewerkers hier meer vertrouwd mee 
raken. Binnenkort zullen we hierover contact met de 
BSO opnemen om de mogelijkheden te verkennen. 

Producten en activiteiten geschikt voor de BSO zijn 
doe-activiteiten, waarbij kinderen de natuur kunnen 
ervaren en beleven. Hierbij de is een leeftijdsindeling 
in twee categorieën (4-7 en 8-12 jarigen) voor de 
activiteit wenselijk. We hebben goed naar ons aanbod 
gekeken en daaruit blijkt dat ons aanbod hieraan 
voldoet, behalve dat de leeftijdsindeling -nog- niet 
duidelijk terugkomt op de poster die jaarlijks naar alle 
BSO’s verstuurd wordt. 

abonneer je op de gratis nme nieuwsflits 
via www.nmedichtbij.nl

belangrijKste conclusies en          
vervolgstappen:
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   Resultaten onderzoek  
naar de voorkeuren van de BSO wat betreft natuuractiviteiten 



De BSO Natuurkist bevat materialen 
die het buiten met natuur bezig zijn 
stimuleert en kinderen actief laat zijn 
met het verkennen van hun directe 
leefomgeving. Naast de leuke aspecten 
van natuuractiviteiten is het ook nog 
eens goed voor de gezondheid en een 
betere ontwikkeling van het kind. Dus 
ga naar buiten en maak gebruik van 
inspirerende en uitdagende materialen.

“In de BSO natuurkist Kevers staat de 

kever centraal. De bekendste kever is het 

lieveheersbeestje. Alles is veilig verpakt, 

dus ontsnappen is niet mogelijk.”

“In de BSO natuurkist Slakken draait alles 

om de slak. De kinderen maken samen 

met de leidster een slaqarium. 

De slakken zitten veilig verpakt in de BSO 

natuurkist, net als alle andere materialen.”

Wie zijn wij?
Zes gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, 
Haarlemmermeer, Ouder -Amstel, Uithoorn) werken samen 
om Natuur-  en Milieu Educatie (NME) onder de aandacht te 
brengen.

Op www.nmedichtbij.nl vind je alles wat over NME en het aanbod gaat, 
maar ook (nieuws)berichten die betrekking hebben op natuur, milieu en 
duurzaamheid in onze regio, voor kinderen, jongeren  
en volwassenen.

Aanbod
Bij het opstellen van het jaarlijkse aanbod kijken we goed naar de wensen 
van de Buitenschoolse Opvang (BSO). 

Direct bruikbaar
Ons aanbod is zowel binnen als buiten te gebruiken. 

Het materiaal (ook levend) stimuleert de kinderen om actief bezig te zijn 
en bevat prikkelende activiteiten en ideeën over de natuur.

Gratis brengen en halen
Het materiaal wordt gratis bij je gebracht en opgehaald. 

Meer weten en reserveren?
Bekijk www.nmedichtbij.nl voor alle relevante informatie.

Wanneer jullie je nog willen inschrijven voor het schooljaar 2017-2018 
dan is dat zeker nog mogelijk. Neem contact met ons op via nme@
amstelveen.nl of (020) 540 45 54 dan regelen wij de inschrijving. 
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