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3812 kleuters hebben in 2018 op ons

terrein gespeeld, afkomstig van zo’n 38
scholen uit Utrecht en Bunnik.
Daarbovenop zijn de schoolvakantieperioden benut door kinderen van de
dagopvang Partou.
De acties en plannen dragen bij aan de
professionalisering en moderniseringslag om
toekomstbestendig, de groeiende stad Utrecht
en daarmee de groter wordende scholen, te
kunnen blijven bedienen. Aan te sluiten bij het
onderwijs, de vier seizoenen te kunnen beleven
op Het vogelnest. Het hele jaar open. Kinderen
natuurlijke speelaanleiding aanbieden en het
mogelijk maken om in regen, kou en zon toch
lekker buiten te kunnen blijven spelen.
Dit alles is mogelijk gemaakt dankzij de enorme inzet van
vrijwilligers!
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