
1. Een heel lang natte-voeten-spoor volgen.

2. Een klim-klauter-parcours. 

3. Een herbarium maken.*

4. Een speurtocht met natuurlijke wegwijzers uitzetten.

5. Je lievelingsboom vinden.

6. Fruit plukken.

7. De vloedlijn opmeten.

8. Een vlieger maken en vliegeren!* 

9. Mooiste, hoogste torens bouwen. 

10. Een buitenmuseum inrichten met gevonden schatten.

11. Een sapbar openen voor dorstige mensen.*

12. Nagaan hoe lang het openen van een bloem duurt.

14. Een hond (mee) uitlaten. 

15. Samen een vlot bouwen en varen.*  

16. Met een verrekijker vogels spotten.

17. Een dropping in je eigen stad, weet je de weg te vinden? 

18. Op kompas lopen.*  

19. Het verwelken van een bloem fotograferen.

20. Honingzoet, bezoek 10 of 11 juli een imker.* 

21. Een natuurboek lezen in de bibliotheek.

22. Helpen met takken snoeien.

24. Een nacht buiten slapen.

13. Jam maken.*

23. Elkaar spannende verhalen vertellen in het donker.

25. Het dichtsbijzijnde bezoekerscentrum bezoeken.* 

50 boosters
die je deze zomer met familie, vrienden,

buren gedaan moet hebben.

Kijk de zon staat hoog aan de hemel. Kom we zetten de zomer op zijn kop. 
Elke dag is avontuur, elke dag een ervaring rijker.



Buitenboosters is een idee van het lectoraat
Natuur en Ontwikkeling Kind van Hogeschool Leiden. 

Wil je meer weten over de buitenboosters? Ga naar www.hsleiden.nl/buitenboosters
Meer leuke dingen doen buiten? Kijk op www.naarbuitenleiden.nl

26. De volle maan zien opkomen.*

27. De zon volgen van zonsopkomst tot zonsondergang.

28. Tien eetbare wilde planten ontdekken.*   

29. IJsjes maken met verrassing; verstop er een madeliefje in.*

30. Planten stekken.*

31. Ontdekken hoe laat de zon het hoogst aan de hemel staat.

32. Een ronde fietsen; van oost, naar zuid, naar west, naar noord. 

33. ‘s Nachts sterrenbeelden spotten; wie kan helpen? 

34. Bloemen drogen en er kaarten van maken.

35. Zandsculpturen maken.

36. Zorg voor de dieren; elke week een rondje vuilprikken.

37. Uitgebloeide bloemen plukken en de zaden bewaren. 

38. Je net als een dier camoufleren.*

39. Street-art exposeren met straatafval.*

40. Een blote-voeten-pad maken voor je familie. 

41. Een kwast maken van takjes en gras.

42. Buiten eten op drie verschillende plekken in jouw buurt. 

43. Een vlog maken over de lievelingsplekken van je buurtgenoten. 

44. Modderart - zet een model in de modder. 

45. Op spiegel lopen. Vraag iemand je te helpen.* 

46. Een flessenvoetbaltoernooi organiseren.*

47. Boomafdrukken maken.*

49. Een ‘vogel pod cast’ maken.

48. Chillen in een hangmat.

50. Doe een ‘scavenger hunt’.*

*Kijk voor een uitleg van deze booster op het Instagram-account van @outdoorlivinglearningacademy.


