
Dag van de Groene Kinderopvang

Op 18 mei is de Dag van de Groene Kinderopvang. Als pedagogische professional 
in de kinderopvang word je op deze dag extra gestimuleerd om lekker naar 
buiten te gaan met de kinderen en te genieten van al het goede dat de natuur
te bieden heeft.

Je gaat op pad en wandelt langs bomen. Je ruikt de boom en je voelt de aarde, 
steentjes en gras onder je voeten. In gedachten wandel je langs allerlei bomen
tot je stil blijft staan bij een boom. Je vraagt jezelf af hoe lang deze boom er al 
staat en hoe die boom daar gekomen is. Je wordt nieuwsgierig. Nieuwsgierigheid
is niet alleen belangrijk voor jou maar ook voor de baby’s die vol verwondering
op hun rug onder een boom liggen en naar de wuivende takken kijken, voor 
peuters en kleuters die al spelend de boom als hut of kasteel zien en voor oudere 
kinderen die klimmend en klauterend alle uithoeken van de boom leren kennen.
En zo heeft iedere boom voor ieder kind een eigen verhaal, en wat is het verhaal
van de boom zelf? 

Voor pedagogische professionals in de 
kinderopvang van 0-12 jaar.

Door Marian Joven, bioloog & Marieke van 
Ierschot, pedagoog.

Binnen en buiten de Hogeschool Leiden.

Maandag 10 mei 2021. 
Ronde 1: 10:00 uur tot 12:00 uur.
Ronde 2: 15:00 uur tot 17:00 uur.

€ 65 euro,-. 

Aanmelden kan tot en met 3 mei 2021 via 
olla.coil@hsleiden.nl o.v.v. workshop ‘Dag van 
de groene kinderopvang’. Vermeld ook of je in 
de ochtend of in de middag komt.
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Schrijf je dan in voor deze workshop 
op 10 mei en ga mee op pad. We 
bieden deze workshop twee keer

aan: in de ochtend en in de middag.

Heb je zin om in een workshop
een boompje op te zetten over 
je eigen rol als pedagogische 

professional en te verkennen hoe 
je mooie activiteiten voor de 

kinderen kunt ontwerpen rondom
de bomen in jouw buurt? 

Geef je hier op!
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