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De Bosuiltjes

Bewegen,
lekker buiten
& heel veel spelen bij 

Voor jou is er ook plek bij
deze toplocatie midden in het
bos. Bel ons voor een 
   rondleiding of kijk op 
       onze website 
          en schrijf je nu in.



Kom spelen bij de Bosuiltjes
Wil je graag dat je kind lekker kan ravotten in de natuur, dat je zoon of dochter 
kan uitrazen en vind je het niet erg als je ook aan zijn/haar kleren kunt zien dat 
er buiten gespeeld is? Dan is kinderdagverblijf De Bosuiltjes de ideale plek 
voor jouw kind.
Er gaat niets boven alles wat er allemaal in de natuur te vinden is buiten bij De 
Bosuiltjes in dit unieke afgezette stuk bos. Een grote tak, een dennenappel en 
wat te denken van een heuvel waarvan je (relatief) hard naar beneden kunt 

suizen op je fietsje. En willen we er eens echt op uit: dan gaan we 
met z'n allen in de bolderkar naar het hertenkamp of bezoeken 

we de opa's en oma's van het Leendert Meeshuis waar we 
ontvangen worden door kabouter Gruitje. Nog onduidelijk is wie 
hier het meest van genieten: de kinderen of de opa's 
en de oma's.

Aan de allerkleinsten is ook gedacht. Waar 
slaap je lekkerder dan in een buitenbedje, veilig 

voor alle insecten en toch heerlijk in de buitenlucht
 
Onze medewerkers
Op al onze groepen werken enthousiaste, 
gepassioneerde en zeer kundige medewerkers. 
De meeste medewerkers van dit kinderdagverblijf 
werken hier al ruim 5 jaar. Dat dit sprekend is voor 
de sfeer die dit kinderdagverblijf uitstraalt, daar zijn
wij van overtuigd. En,minstens zo belangrijk, het
zorgt voor stabiliteit en grote deskundigheid in de 
groepen!
 
Ontdekken
Bezig zijn in de natuur, ontdekken, nieuwe ervaringen op doen, 
je ontwikkelen, bezig zijn met taal, thema's: de hele dag staat
in het teken van groeien/ontwikkelen. Kom een kijkje nemen en 
raak er zelf ook van overtuigd dat je kind een heerlijke tijd bij 
kinderdagverblijf De Bosuiltjes tegemoet gaat!

Adresgegevens:
Prof. Bronkhorstlaan 10 (terrein Berg en Bosch)
gebouw 98, 3723 MB Bilthoven
Telefoon: (030) 229 42 13
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