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Kleding per weertype: 
In verband met zon, insecten, stekels en het weer van de verschillende seizoenen adviseren wij bedekkende 

kleding. Hieronder wordt duidelijk welke kledingstukken geschikt zijn voor de verschillende weertypes: 

 In de winter bij kou:  

o Aanvullende warme kleding, zoals een skibroek en winterjas; 

o Handschoenen/wanten, sjaal en muts; 

o Wollen kleding, wol isoleert namelijk goed (ook als het nat is). 

 
 In de lente en zomer bij zon:  

o Bedekkende kleding en een pet tegen de zon; 

o Smeer je kind voordat het naar Struin komt alvast in met waterbestendige zonnecrème, ook in 

de vroege lente is dit al belangrijk. Op de groep smeren wij de kinderen nogmaals in. Tijdens 

vakanties kun je aan de pedagogisch medewerker doorgeven of je kind al is ingesmeerd. 

 
 Bij zwemweer:  

o Zwemkleding; 

o Handdoek; 

o Stevige waterschoenen. 

  
Wanneer je kind geen waterschoenen of zwemkleding mee heeft en wel het water in wilt, gaat het 

met gewone schoenen en ondergoed het water in. Struin-kinderen mogen niet naakt zwemmen. 

 
 Bij regen: 

o Regenbroek 

o Regenjas  

Struin-kleding 

De juiste kleding draagt bij aan het plezier van een Struin-middag. Daarom adviseren wij je 

graag over de belangrijkste kledingstukken per weertype en per seizoen.  

 

Onderstaande tips geven je hier een goed overzicht van! 
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Kledingkenmerken 
Kleding met een gladde buitenkant is gemakkelijk schoon te maken. Wanneer je voor de buitenste laag 

van de kleding voor glad materiaal kiest, scheelt dit ’s avonds heel veel pluis- en plukwerk. Vanaf augustus 

tot en met de winter blijven er bij het struinen veel zaden aan de kleding kleven. Met een ecologische 

pluizenroller van bamboe kun je de zaden en pluisjes ook gemakkelijk van elk type kleding verwijderen.  

 

Jassen 
 Warm weer: een waterdichte 

jas. Ook wanneer er een kleine 

kans op een bui bestaat, geef 

je een regenjas mee; 

 Koud weer: een dikke 

waterdichte jas. Voor op school 

is het praktisch om onder de jas 

een vest aan te doen. Deze kan 

je kind uittrekken wanneer hij of 

zij het warm heeft.  

 Regenbroeken 
 Kies voor sterk materiaal; 

 Een waterdicht skipak is voor 

kleuters een aanrader. 

 

Tip1: let op dat de pijpen van de 

regenbroek breed genoeg zijn 

zodat de regenbroek over de 

schoenen aan kan.  

Tip2: Goedkoop is duurkoop. Een 

goedkope regenbroek scheurt 

sneller. 

 

 Hoed/pet 
 Warm weer: een 

waterbestendige hoed met 

rand;  

 Regenachtig weer: een 

waterbestendige hoed met 

rand of een pet voor onder een 

capuchon. 

 

Tip: let erop dat de hoed/pet wel in 

de tas past.  

 

Broeken 
 Warm weer: een lange broek 

vanwege teken, distels, 

brandnetels en muggen; 

 Koud weer: onder de broek 

een lange thermo-onderbroek. 

Als je kind een vest/trui op 

school kan uitdoen, is een 

thermo-onderbroek niet te 

warm. 

 

Tip: sneldrogend materiaal en/of 

sneldrogende thermo.  

 

 Handschoenen 
 Waterdichte handschoenen; 

 Wij raden het af om de 

handschoenen aan de mouwen 

van de jas met een touwtje vast 

te maken. Op deze manier 

voorkomen we dat de 

handschoenen nat worden als 

er bij water wordt gespeeld. 

 

 Zon 
 Bij zonkracht 6: kleding die de 

schouders bedekt; 

 Bij zonkracht 7: zowel de 

schouders als ook het hoofd 

bedekken. 

 

Tip: smeer je kind in met 

(waterbestendige) zonnecrème 

van april t/m september op lange 

dagen, maar ook van mei t/m 

augustus bij op normale dagen. 

Zie hiervoor ook de site van het 

KNMI. 

  

https://duurzaamcadeaushop.nl/products/kledingroller-bamboe-houder-en-rol?variant=39316014071863&currency=EUR&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&utm_campaign=gs-2020-10-14&utm_source=google&utm_medium=smart_campaign&gclid=Cj0KCQjwxdSHBhCdARIsAG6zhlUTksNdU6PJq74Vf3UKKvrgQAyQx9GGeLr5wH_MArtVgKq1V4_kW5YaAnx2EALw_wcB
https://duurzaamcadeaushop.nl/products/kledingroller-bamboe-houder-en-rol?variant=39316014071863&currency=EUR&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&utm_campaign=gs-2020-10-14&utm_source=google&utm_medium=smart_campaign&gclid=Cj0KCQjwxdSHBhCdARIsAG6zhlUTksNdU6PJq74Vf3UKKvrgQAyQx9GGeLr5wH_MArtVgKq1V4_kW5YaAnx2EALw_wcB
https://www.knmi.nl/nederland-nu/weer/waarschuwingen-en-verwachtingen/zonkracht
https://www.knmi.nl/nederland-nu/weer/waarschuwingen-en-verwachtingen/zonkracht
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Schoenen voor boven de 15 graden Celsius 
 Wij adviseren schoenen met klittenband bij 

kinderen die niet goed kunnen strikken; 

 Bergschoenen en waterdichte sandalen met 

een dichte neus; 

 Of gewoon schoenen die kletsnat en vies 

mogen worden; 

 Laarzen kunnen, maar bieden weinig 

bescherming aan de enkels. 

 

Schoenen voor onder 15 graden Celsius 
 In verband met koude vingers en ijzige veters, 

raden wij voor oudere kinderen ook schoenen 

met klittenbandsluiting aan; 

 Snowboots met klittenband en uitneembare 

voering zijn ideaal. Net zoals bergschoenen en 

waterdichte hoge schoenen. 

 

Tip: Wij raden schoenen aan die sneldrogend zijn. 

Een uitneembare voering is hierbij praktisch. 

Tassen 
 Een tas die groot genoeg is en goed dicht kan 

voor alle Struin-spullen van je kind; 

o Een lege beker en een volle broodtrommel 

voor tijdens de middagpauze; 

o Waterschoentjes of regenkleding; 

o Muts, sjaal, reserve sokken en reserve 

wanten; 

o Eventueel een reservebroek als er kans is 

op broekplassen. 

 Knutselwerkjes e.d. kunnen niet altijd ‘veilig’ 

mee op een Struin-dag. Regel daarom met de 

leerkracht dat deze creaties de volgende dag 

meegenomen kunnen worden; 

 Wegwerp plastic kleiner dan 30x30 cm mag 

niet mee vanwege het kwijtraakrisico. We laten 

onze Struin-locatie altijd schoon achter voor de 

natuur en de dieren. 

 

Tip: Nog op zoek naar een waterdichte rugtas waar 

alles inpast? De dagrugtassen en reflecterende 

rugtassen van Gabbag hebben een inhoud van 25 

liter, ideaal voor Struin-dag met wisselvallig weer.   

 

Terugfietsdiensten 
Wanneer je kind gebruikmaakt van de terugfietsdienst, kan het in de 

winter kouder aanvoelen in de groeps- en bakfietsen. Daarom zorgen 

wij ervoor dat er een warm dekentje in de fiets aanwezig is. 

 

 

  

https://www.gabbag.nl/shop-category/bags-packs-sacks/dagrugtassen/
https://www.gabbag.nl/shop-category/bags-packs-sacks/reflecterende-rugtassen/
https://www.gabbag.nl/shop-category/bags-packs-sacks/reflecterende-rugtassen/
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Winkeltips  
Waar vind je nu de juiste Struin-kleding? Wij helpen je graag op weg met wat tips over geschikte merken en 

waar je ze kan aanschaffen. 

 

Regenbroeken en -pakken 
 Tell’s via Pinokids 

 Trollkids broeken en jassen 

 Playshoes via hun eigen site of bol.com 

 CeLaVi via Regenpakhuis 

Winterkleding en schoenen 
 Tell’s via Pinokids 

 Trollkids broeken, jassen en schoenen 

 Playshoes via hun eigen site of bol.com 

 Spac Sport Nijmegen voor (berg)schoenen 

 

Overige winkels en websites 
 Decathlon  

 Hema, H&M en C&A (redelijke winterkleding en skibroeken) 

 Aldi en Lidl 

 www.globetrotter.de vooral de aanbiedingen zijn interessant;  

 www.elefanten.de voor schoenen; 

 www.jako-o.com voor buitenkleding; 

 www.bergfreunde.nl voor buitenkleding. 

 

Struin heeft zelf ook nog een aantal regenbroeken in kleine maten te koop. Geïnteresseerd? Stuur een 
mailtje naar info@struin.nl als je een Struin-regenbroek wilt aanschaffen. 
 

Gevaarlijke stoffen 
Kinderkleding die (wat) behandeld is met permethrin of een andere pyrethroïde-gifstof raden wij streng 

af. Het bevat zowel schadelijke stoffen voor het kind als de natuur. Hiervoor zijn in het bijzonder bijen, 

pissebedden, vlo-kreeften en watervlooien erg gevoelig. Deze insecten en kreeftachtigen vervullen een 

essentiële niche in het ecosysteem en dit willen wij niet afremmen; 

 

Alternatief voor tekenafweer en muggen 
Essentiële oliën van tea tree en citroeneucalyptus zijn een goed alternatief voor tekenafweer. Deze zijn niet 

schadelijk voor insecten of andere dieren. Tea treeolie kun je in een plantenspuit verdunnen met water (10-

20 druppels voor één liter). Ditzelfde proces kun je ook met lavendelolie uitvoeren. Citroeneucalyptusolie 

wordt ook synthetisch vervaardigd onder de naam citriodiol. Dit is verkrijgbaar bij de drogist, o.a. van het 

merk CarePlus.  

https://www.pinokids-shop.de/tells/
https://www.trollkids.com/?products=waterproof-en&lang=en
https://www.trollkids.com/?products=waterproof&lang=en
https://www.playshoes.de/regenbekleidung
https://www.regenpakhuis.nl/merken/celavi/
https://www.pinokids-shop.de/kinder-winterbekleidung
https://www.trollkids.com/?products=winter-ski-pants&lang=en
https://www.trollkids.com/?products=winter-ski-jackets&lang=en
https://www.trollkids.com/?products=winter-boots&lang=en
https://www.playshoes.de/schneebekleidung
https://www.spacsport.nl/schoenen/kinderschoenen/
http://www.globetrotter.de/
https://www.globetrotter.de/sale/kinder/
http://www.elefanten.de/
http://www.jako-o.com/
https://www.jako-o.com/de_DE/c/mode/outdoorbekleidung--01022500
http://www.bergfreunde.nl/
https://www.bergfreunde.nl/outdoorkleding/voor--kinderen/
mailto:info@struin.nl

