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In dit informatieboekje vind je uitgebreidere informatie over hoe een dagdeel Buiten 
Peuters wordt vormgegeven. Op deze manier kan je nog even rustig nalezen hoe 
alles in zijn werk gaat van de eerste kennismaking totdat je kindje 4 naar de 
basisschool gaat. 
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Kennismaking 
 

Wat leuk dat je verder bent gaan kijken op mijn website. Als het je aanspreekt kan je 
contact opnemen via mirandabusscher@gastouderopvangdeboomhut.nl om je wensen 
met betrekking tot peuterspeelgroep de Buiten Peuters kenbaar te maken. Ik neem 
contact met je op en samen plannen we een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Het 
kennismakingsgesprek zal doorgaans plaats vinden op vrijdagochtend omdat er dan 
geen opvang plaatsvindt.  

Tijdens de kennismaking kun je een kijkje nemen in de ruimtes waar er gespeeld wordt. 

Een dag of twee na de kennismaking neem ik contact op om te horen of jullie gebruik 
van de Buiten Peuters wensen te maken. 

Afhankelijk van het antwoord maken we afspraken voor jullie kindje om te komen 
wennen.  

 

Plaatsing 
 

Als is besloten dat jullie kindje gebruik gaat maken van een speelplekje bij de Buiten 
Peuters  van Gastouderopvang de Boomhut dan nemen jullie contact op met 
Gastouderadviesbureau Tweede Thuis. Het contactpersoon voor deze regio is Janneke 
Tillema. In een mail aan haar adres (janneke@gobtweedethuis.nl) geven jullie aan dat je 
opvang wilt afnemen bij Gastouderopvang de Boomhut en op welke dag(en). Zij zal 
jullie vragen om verschillende persoonsgegevens zodat zij het opvangcontract in orde 
kan maken. Tevens is het gastouderadviesbureau verantwoordelijk voor de facturering 
van de opvanguren. 

 

Wennen 
 

Een peuter die komt spelen bij de Buiten Peuters van Gastouderopvang de Boomhut 
komt voorafgaand aan de opvang eerst een paar keer kosteloos wennen. De voorkeur 
gaat uit naar eens een wenmoment waarbij 1 van de ouders ook aanwezig is. Dit 
moment wordt in overleg met de ouders besproken. Daarna volgt nog een wenochtend 
waarbij de ouder eventueel nog deels aanwezig kan zijn (tot het fruitmoment).  

Doorgaans start na deze twee wenmomenten de peuterspeelgroep bij de Buiten 
Peuters. 

mailto:mirandabusscher@gastouderopvangdeboomhut.nl
mailto:janneke@gobtweedethuis.nl
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 Na 6 weken maken ouders en gastouder een afspraak om de eerste periode te 
evalueren.  

Rond de peuterleeftijd zijn kinderen zich meer bewust van hun omgeving. Daar hoort bij 
dat ze rond deze leeftijd leren dat als iets verdwijnt, het later weer terug kan komen. Dit 
kan een reden zijn dat jonge kinderen moeite hebben met afscheid nemen. Zij moeten 
nog ervaren dat als papa of mama weggaat, ze ook weer terugkomen om hen op te 
halen. Door goed de tijd te nemen om samen met 1 van de ouders te komen wennen 
proberen we de aanloop naar het speelmoment alleen zo soepel mogelijk te laten 
verlopen.  

Brengen en ophalen 
 

Er is vrije inloop tussen 08.30 uur en 08.45 uur om de Buiten Peuters te komen brengen. Je 
komt binnen via de achterdeur. Gelijk om de hoek is een kapstok voor de tassen. De 
tuindeur leidt jullie verder naar buiten waar we onze dag verder gaan doorbrengen. Bij 
de deur worden jullie welkom geheten door de gastouder. Rond 08.45 uur luidt het 
Bloesemkind het belletje en is het tijd voor de ouders om hun peuters gedag te zeggen.  

Bij het ophalen kunnen ouders wachten op het tuinbankje totdat het Bloesemkind ze 
welkom komt heten door middel van het luiden van het belletje. 

Zowel bij het brengen als bij het ophalen is er voor de ouders en de gastouder 
gelegenheid om over te dragen of om vragen te stellen. 

Dagritme 
 

08.30 – 08.45   kinderen worden gebracht 

Kinderen komen aangekleed aan passend bij de huidige temperatuur 
en/ of weersverwachting. Tassen met reservekleding en/ of luiers en 
dergelijke kunnen aan de kapstok in de schuur worden gehangen. In 
de tuin worden de kinderen welkom geheten door de gastouder. De 
speelochtend begint met vrij spelen in de achtertuin of aan de tafel 
vanonder onze overkapping.  

Afhankelijk van de mogelijkheden verblijft hond Sam in de keuken 
achter een traphekje of is onder toezicht (aangelijnd) buiten. 

08.45 – 09.00 afscheid nemen, dag openen met liedjes zingen, beweegspelletjes, 
planning voor de dag bepalen. 

 Het bloesemkind van die dag mag het belletje luiden. Dit is het teken 
voor de ouders en de kinderen dat onze dag gaat beginnen en dat 
het tijd is om afscheid te nemen. We zingen liedjes in de kring en doen 
een kindervariant van de zonnegroet. Op verzoek voegen we hier nog 
1 of 2  bewegingen aan toe met behulp van de peuteryoga kaarten 
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van Helen Purperhart. Tot slot bepalen we samen door in gesprek te 
gaan of met behulp van foto’s hoe de dag eruit zal komen te zien. 

09.00 – 09.30   vrij spelen/ brooddeeg bereiden 

De kinderen mogen vrij gebruik maken van het speelmateriaal. In de 
tuin is een ruime natuurlijke zandbak met modderkeuken welk enorm 
uitnodigt voor de nodige moddergebakjes en zandtaartjes. Er is een 
glijbaan, een speelhuisje, speelmateriaal zoals ballen, touwen, buizen, 
blokken, stenen, dennenappels, fietsjes,  balanceer- en 
klautermogelijkheden. Maar ook een moestuin die verzorging nodig 
heeft.  

Het bloesemkind van die dag mag helpen met het voorbereiden van 
het brooddeeg. We bakken ons eigen brood voor de lunch. Als het 
deeg klaar is wordt het weggezet zodat het kan rijzen.  

09.30 – 11.30 klaarmaken voor vertrek, fruit eten + thee of water, w.c.- en 
verschoonronde, opruimen 

Als bij het opstarten van de dag is besloten dat we eropuit trekken die 
dag, dan bereiden we ons uitstapje voor. Er wordt een tas gepakt met 
onder andere fruit, drinken, bekers, washandjes, luiers, billendoekjes, 
eventueel schone kleren en een picknickkleed. Voordat we vertrekken 
is er nog een w.c.- ronde en de gelegenheid om kinderen eventueel 
van een droge luier te voorzien. Voor kinderen die nog niet helemaal 
zindelijk zijn kan het handig zijn om voor zo’n moment toch een luier te 
dragen omdat een w.c. niet altijd voor handen is. Het kan voorkomen 
dat we onderweg eens een sanitaire stop maken (in de bosjes of tegen 
een boom). Wandelend of per bakfiets begeven we ons naar de 
gekozen speellocatie. Dit kan zijn het bos, het parkje, de kanovijver, de 
vistrap, een speeltuin in de buurt of een (kinder)boerdeij. Daar eten we 
ons fruit en zingen, spelen, ontdekken en verwonderen we ons.  

Als we die dag in de tuin blijven spelen bereiden we daar aan de tafel 
ons fruit voor. Na het zingen van de fruit eten liedjes en het eten van 
het fruit spelen we verder in de tuin. Het speelmateriaal zal gevarieerd 
worden. Dankzij de verrijdbare trolley met knutselmateriaal kan er ook 
gemakkelijk buiten geschilderd of geplakt worden. We kunnen zelfs 
buiten schilderen zonder verf maar met water of met modder. 

11.30 – 12.00   brood afbakken/ tafel dekken 

De peuters brengen samen de spullen naar de tafel. Ze kiezen een 
bordje en een beker. Ondertussen wordt het brood afgebakken. In de 
tijd die nog over is tot de lunch mogen de peuters nog even rustig 
spelen aan de tafel. Dit kan zijn spelen met verzameld materiaal uit de 
natuur zijn of bijvoorbeeld tekenen.                                                 

12.00 – 12.45  lunch met thee, water of melk 
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Voordat we aan de lunch beginnen maken we onze handen schoon. 
De peuters die willen, mogen zelf hun boterham smeren. De anderen 
krijgen hun brood gesmeerd. Nadat iedereen een boterham heeft 
zingen we gezamenlijk een liedje en beginnen we met onze lunch. Als 
de ene boterham helemaal op is mag er een volgende boterham 
klaargemaakt worden.  

12.45 – 13.00  afruimen en afsluiten 

Na de lunch ruimen we onze spulletje af. Afhankelijk van de 
beschikbare tijd spelen we nog kort een spelletje of lezen we een 
verhaal. Als het tijd is komt het Bloesemkind naar de deur met het 
belletje. Als de wachtende de ouders het belletje horen mogen ze hun 
peuters komen ophalen. De kinderen zeggen de gastouder gedag en 
gaan weer met papa of mama mee naar huis. 

Binnenruimte 
 

De ruimte binnen wordt tijdens de Buiten Peuters nauwelijks gebruikt. We maken er 
gebruik van de w.c., halen er ons eten en drinken of pakken speelmateriaal om ons 
buiten spel mee uit te breiden. 

In gevallen van extreme kou of hitte, onweersbuien of andere extreme 
weersomstandigheden zullen wij uitwijken naar spelen binnenshuis. 

 

Buitenruimte 
 

De droom is om in de toekomst op een plek te wonen waar de Buiten Peuters vanuit een 
Yurt de dag kunnen beginnen. En waar we eens in de zoveel tijd boven open vuur  ons 
eigen brood kunnen bakken.  

Op dit moment starten we vanuit de achtertuin. Bij kouder weer kruipen we knus bij 
elkaar in het speelhuisje, maken we lichtjes en vertellen we verhalen of verstoppen we 
ons onder de kleden.  

Het is een omsloten achtertuin met voldoende uitdagende speelmogelijkheden en nog 
een hoop plannen om deze verder uit te breiden. We spelen veel met open eind 
materiaal (houtblokken, dennenappels, schelpen, stenen, takken, veren, touwen en 
dergelijke) in de tuin. Deze liggen verzameld in de tuinkast onder de overkapping.  

Als uitbreiding op de achtertuin trekken we er regelmatig op uit. Dit kan zijn te voet of per 
bakfiets. Klimmen en kruipen op en door de holle boom, stenen zoeken op het pad, 
takken gooien van de brug en kijken welke het snelste onder de brug door drijven of 
liggend op het open veld en staren naar de wolken.   
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Inhoud 

Eten en drinken 

 
Gastouderopvang de Boomhut voorziet de Buiten Peuters van eten en drinken. Hier zijn 
geen extra kosten aan verbonden. Eventuele speciale voeding in verband met 
allergieën dienen wel zelf meegegeven te worden. 

We drinken doorgaans, water, thee of een enkele beker melk. Zo nu en dan zal er 
biologische diksap geschonken worden. We eten fruit, brood met beleg 
(groentesmeersels van Mama Nature, pindakaas, tapenade, appelstroop, humus, 
honing), noten en gedroogd fruit. Een deel van de producten zijn biologisch waaronder 
een deel van het broodbeleg en de diksap. 

 

Verzorging 
 

Bij het fruit eten krijgen kinderen hun eigen washandje om hun gezicht en plakkerige 
handen mee te poetsen. Daarna worden ze uitgespoeld en bewaart tot de lunch. Voor 
de lunch poetsen ze hun handen en na de lunch wassen ze hun handen onder de kraan 
met zeep.  

Als kinderen zelf naar de w.c. gaan, wassen ze na het toiletbezoek hun handen. Als 
kinderen een schone luier krijgen, gebeurt dit op het verschoonkussen of al staande.  

 

 

Werken met seizoenen 
 

Het beleven aan de hand van de seizoenen speelt een grote rol tijdens de 
opvangdagen. We ervaren het weer, de temperatuur, de neerslag, de wind. We 
stoppen bloembollen in de grond en speuren tuinen af opzoek naar de eerste 
voorjaarsbloemen. We spelen met water en zand en ontdekken insecten in de tuin in de 
heerlijke zomerzon. In de herfst gaan we op paddenstoelenjacht en maken we regen 
van de herfstbladeren. We vangen de wind met onze zelfgemaakte vliegertasjes en 
luisteren naar het kraken van de eerste sneeuw onder onze voeten.  

In die seizoenen komen ook verschillende jaarfeesten voorbij. Aan een aantal van deze 
jaarfeesten zal extra aandacht besteed worden. Te denken valt aan Pasen, Sint 
Maarten, Sinterklaas en Kerst  
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Vieringen 

 

Verjaardag 

Verjaardagen worden bij de Buiten Peuters van Gastouderopvang de Boomhut gevierd 
met aandacht en zorg voor de jarige. Tijdens de opvangdag dat de verjaardag gevierd 
wordt krijgt de jarige een zelfgemaakte feesthoed en een door de gastouder 
(zelfgemaakt) presentje. Het jarige kind mag trakteren maar het hoeft niet. 

Ieder kind maakt per leeftijd dezelfde traktatie en ontvangt op leeftijd eenzelfde 
cadeau. 

Presentje bij 3 jaar:  kleurenkabouter 

Presentje bij 4 jaar: rugtas 

We vieren de verjaardag bij het fruit moment. Er wordt gezongen voor de jarige en deze 
ontvangt het Boomhut presentje. Eventueel is er gelegenheid voor trakteren.   

Moederdag/ Vaderdag/ Sint Maarten 

Net als bij een opvangdag bij Gastouderopvang de Boomhut wordt er ook bij de Buiten 
Peuters aandacht besteed aan bovengenoemde vieringen. De wensen van het kind zijn 
hierin leidend. Dit betekent dat als de aandacht van het kind op het betreffende 
moment ergens anders naar uitgaat er niet koste wat kost geïnvesteerd wordt in het 
product. In dit geval een cadeautje voor moeder of vader of een lampion. Er wordt wel 
aandacht besteed aan het proces, aan wat het kind aangeeft en wil. Soms kan dit een 
prachtig werkje opleveren, maar soms ook een kort verslagje van het proces. Van 
belang is de eigen intentie van het kind. 

 

Overdracht en jaargesprekken 
 

Hoe gaat het met je kindje? Om die vraag wat uitgebreider te kunnen beantwoorden 
voert Gastouderopvang de Boomhut eens per jaar een jaargesprek. Als ouder krijg je 
hiervoor een uitnodiging. Tijdens het gesprek bespreken we met elkaar hoe het met jullie 
kindje gaat. Veranderingen, ontwikkelingen en behoeftes komen aan bod.  

Mocht je de overdracht aan het begin en het einde van de dag voldoende vinden dan 
is dat ook prima. Laat dit dan tijdig weten als reactie op de uitnodiging van het 
jaargesprek.  

De jaargesprekken zullen plaats vinden in het voorjaar. 
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Meenemen van thuis 

 

Met betrekking tot eten/drinken en verzorging: 

- Aangepaste voeding in geval van allergie 
- Luiers + billendoekjes 
- Eventueel een knuffel 
- 1 of 2 setjes schone kleren passend bij het seizoen 
- Incidentele producten zoals zetpil, zonnebrandcrème. 

We drinken uit reguliere drinkbekers.  Eventuele andere bekers dienen meegegeven te 
worden. 

Kledingadvies 
 

Laat je kindje gemakkelijk zittende kleding dragen waarin het zich vrij kan bewegen. 
Tegen de tijd dat het zindelijk begint te worden kan het fijn zijn om broekjes te dragen 
die gemakkelijk zelf door het kind uit te trekken zijn.  

Doordat we in alle seizoenen vooral buiten zijn kan het verstandig zijn om je kindje daar 
extra goed op te kleden. Je kunt hierbij denken aan (gevoerde) regenkleding of 
outdoorkruippakjes, (gevoerde) regenlaarzen, (bivak) muts, sjaal, (waterdichte) 
handschoenen, waterdichte slofjes voor over de schoenen in het geval van kruipende 
kindjes. Maar ook zonnehoedjes of petten, UV- werende kleding en sandalen. 

Op de volgende website kan je dergelijke buitenkleding vinden: 

www.ikenbuitenshop.nl  

www.ielm.nl  

www.lidl-shop.nl/kindermode  

Afwezig / ziek / vakantie 
 

Voor deelname aan de Buiten Peuters van Gastouderopvang de Boomhut geldt een 
vast tarief welke ingaat vanaf 08.30 uur en eindigt om 13.00 uur. Dit tarief wordt ook 
gehanteerd ten tijde van afwezigheid van het opvangkindje.  

De Buiten Peuters is gesloten tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen geldend 
voor de regio Noord. Tijdens deze momenten worden de uren niet doorberekend.  

Bij afwezigheid of ziekte van de gastouder zal de Buiten Peuters komen te vervallen.  De 
gastouder streeft ernaar eventuele wijzigingen in de planning uiterlijk 2 weken van 
tevoren door te geven. 

http://www.ikenbuitenshop.nl/
http://www.ielm.nl/
http://www.lidl-shop.nl/kindermode
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Uitbreiding speelmomenten / Ruilen 
 

De Buiten Peuters biedt in de toekomst de mogelijkheid om in incidentele gevallen een 
speelmoment te ruilen. Vooralsnog vindt de Buiten Peuters alleen plaats op 
woensdagochtend. Naar gelang de vraag hierin toeneemt zal de maandagochtend 
hieraan worden toegevoegd. In dat geval zal een kindje, indien er nog ruimte is op de 
andere ochtend, een speelmoment kunnen omruilen.  

De Buiten Peuters vindt plaats op woensdagochtend vanaf 08.30 uur tot 13.00 uur.  

De Buiten Peuters bestaat uit maximaal 5 peuters vanaf 2 jaar. Dit geldt ook in het geval 
van ruilingen. 

Boomhut Doe-Dag/ Boomhut Koffie-Ochtend 
 

Eens per jaar organiseert Gastouderopvang de Boomhut een Boomhut Doe-Dag of een 
Boomhut Koffie-Ochtend. Dit moment is ervoor bedoeld om ouders onderling de 
mogelijkheid te geven om nader kennis te maken met elkaar, met elkaars kinderen en 
met de gastouder. Ouders kunnen ervaren hoe de kinderen met elkaar samen spelen en 
hoe hun kinderen hun weg vinden bij de gastouder.  

Daarnaast wordt er tijdens een Doe-Dag onderhoud verricht aan bestaand 
speelmateriaal of wordt er nieuw materiaal gecreëerd. De gastouder draagt zorg voor 
voldoende materialen en na afloop een lekkere lunch.  

Liedjes 
 

Tot slot nog een selectie van de kinderliedjes die gedurende het jaar gezongen worden 
bij de Buiten Peuters van Gastouderopvang de Boomhut. 

Bij het opstarten 
“Geef elkaar de hand 
Goedemorgen lieve kinderen 
Goedemorgen allemaal 
Fijn dat je weer komt spelen 
Goedemorgen allemaal” 
 

Bij het fruit eten 
“In ied’re kleine appel 
Daar lijkt het wel een huis 
Want daarin zijn 5 kamertje 
Precies als bij ons thuis 
In ieder hokje wonen 
2 pitjes zwart en klein 
Die liggen daar te dromen 
Van licht en zonneschijn 
Een appel is zo lekker  
Een appel is gezond 
Leg de pitjes maar opzij 
Of stop ze in de grond” 
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Bij het opruimen 
“Wij gaan opruimen 
Wij gaan opruimen 
Leg het waar het hoort 
Speelgoed soort bij soort 
Wij gaan opruimen 
Wij gaan opruimen” 
 
Bij een verjaardag 
“Er is er een jarig 
Hoera, hoera 
Dat kun je wel zijn zien 
Dat is ….. 
Wij vinden dat allen zo prettig ja ja 
En daarom zingen wij blij,blij, blij, blij 
Hij leve lang, hoera, hoera 
Hij leve lang, hoera, hoera 
Hij leve lang, hoera, hoera” 
 
Winter 
“Het is winter, bibber, bibber, 
en ik bibber, bibber, bibber, 
want buiten is het koud. 
Doe je jas aan, bibber, bibber, 
Zet je muts op, bibber, bibber, 
Doe je sjaal om, bibber, bibber, 
en je wanten aan. 
Het is winter, bibber, bibber, 
en ik bibber, bibber, bibber, 
want buiten is het koud. 
Op het ijs staan, bibber, bibber, 
Zal dat goed gaan, bibber, bibber, 
Vallen, opstaan, bibber, bibber, 
en weer verder gaan. 
Het is winter, bibber, bibber, 
en ik bibber, bibber, bibber, 
want buiten is het koud.” 
 
Pasen 
“Rode stippen op een ei 
En een mooie strik erbij 
Ik heb een ei voor jou en een ei voor mij 
Welke kleur kies jij…” 
 

Bij de lunch 
“Knor, knor, knor 
Wat is dat voor geluid? 
Mijn buikje wil een boterham 
Melk of fruit 
Mi, ma, moetsie 
Fi, fa, foetsie 
Tippe, tappe top 
Eet het maar lekker op” 
 
Onderweg  
“Rije, rije, rije 
In een bakfietsje 
En als je dan niet rijden wil 
Dan draag ik je” 
 
Bij het afsluiten  
“Dag, dag allemaal 
Dag, dag allemaal 
Het spelen is al weer voorbij 
Dag, dag allemaal 
Tot een volgende keer 
… zien wij elkaar wel weer” 
 
Lente 
“Hoor, de lentefee gaat nu rond 
Wekt de bolletjes in de grond 
Alle bloemetjes zijn nu moe 
En ze doen hun blaadjes toe” 
 
Zomer  
“Zoem, zoem, zoemerdezoem 
De bij, de bij, de bij zit op de bloem 
De bij is blij, de bij is blij 
Want de winter is voorbij 
Zoem, zoem, ze zoekt een nieuwe bloem” 
 
Herfst 
“Tikke takke regen 
Tikke takke toor 
Voel je daar die regen 
Druppels op je oor” 
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Sint Maarten 
“Ik loop hier met mijn lantaarn 
En mijn lantaarn met mij 
Daarboven stralen de sterren 
Beneden stralen wij 
Mijn licht gaat aan, ik loop vooraan, 
rabimmel rabammel rabom 
Mijn licht gaat uit, ik ga naar huis, 
rabimmel rabammel rabom” 
 
Kerst 
“Er is een kindeke geboren op aard 
Er is een kindeke geboren op aard 
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal 
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal 
Er is een kindeke geboren in ‘t strooi 
Er is een kindeke geboren in ‘t strooi 
‘t Lag in een kribje gedekt met wat hooi 
‘t Lag in een kribje gedekt met wat hooi 
‘t Kwam op de aarde voor ons allegaar 
‘t Kwam op de aarde voor ons allegaar 
‘t Wenst ons een zalig Nieuwjaar 
‘t Wenst ons een zalig Nieuwjaar”  
 

Sinterklaas 
“Hoor, de wind waait door de bomen 
Hier in huis zelfs waait de wind 
Zou de goede Sint wel komen 
Nu hij ‘t weer zo lelijk vindt 
Nu hij ‘t weer zo lelijk vindt  
Ja, hij rijdt in donk’re nachten 
Op zijn paardje, o zo snel 
Als hij wist hoezeer wij wachten 
Ja gewis, dan kwam hij wel 
Ja gewis, dan kwam hij wel” 
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