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Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Boerderijkids, de buitengewone kinderopvang die middenin de natuur van
Noordwijkerhout zal komen.

Groene kinderopvang
Boerderijkids wordt een groene kinderopvang maar wat houdt dit eigenlijk in? We hebben de ambitie om op
verschillende punten groen te zijn.

Doordachte voeding doormiddel van warme maaltijden

Eten is een belangrijk onderdeel van de opvang. Gezamenlijk aan tafel is een belangrijk

ritueel. Door het aanbieden van een warme maaltijd tijdens de lunch ontstaat er ruimte om
kinderen te stimuleren met elkaar te eten, op elkaar te wachten en van elkaar te leren.

De warme maaltijden die wij aanbieden zijn biologisch, vers en speciaal samengesteld voor
kinderen. De textuur van de maaltijden is aangepast op de motorische ontwikkeling van kinderen in diverse

leeftijdsgroepen. Ook zijn ze gevarieerd, uitgebalanceerd en op basis van de criteria van het voedingscentrum.
Aan het beperken van zout en suiker op jonge leeftijd werken wij op deze manier mee.

Samenwerking met de kinderboerderij

Doordat we samenwerken met kinderboerderij De Dierenhoeve. Dit geeft de mogelijkheid

tot een inspirerende en op natuur- en milieu educatie gerichte kinderopvang. Helpen met de
dieren verzorgen of gewoon even knuffelen met de konijnen. In de lente kun je kinderen

leren dat de lammetjes geboren worden maar als je dat kunt zien is dat veel leerzamer en

een ervaring om nooit te vergeten. Waarom moeten de schapen aan het begin van de zomer geschoren

worden. We gaan eens voelen hoe warm die vacht is van dat schaap. Zo leren de kinderen op een hele nieuwe,
actieve manier middenin de natuur.

Inspirerend buitenterrein

Onze locatie bevindt zich middenin de natuur. Dit willen we doortrekken op ons
buitenterrein. Doormiddel van natuurlijke materialen en vormen brengen we de natuur nog

dichterbij. Daar willen we natuurlijk elke dag van genieten. Het doel is dan ook elke dag naar
buiten te gaan.

Bezoek ons online
Website: www.boerderijkids.nl
Facebook: Kinderopvang Boerderijkids
Instagram : Kinderopvang Boerderijkids

