
                             “Bso Natuurlijk” 

              Nieuwsbrief April 2015 

 

“Een natuurlijke speelomgeving biedt veel voordelen 

  voor de ontwikkeling en gezondheid van uw kind”. 

Opvang waarbij: 

- Uw kind en de natuur centraal staan; 

- Activiteiten aangeboden worden met seizoenen als 

inspiratiebron; 

- Beweging, rust, creativiteit en natuurbeleving belangrijke  

thema’s zijn; 

- Het vervoer voor uw kind van school naar de BSO geregeld is; 

- Kinderen tussen 4 en 12 jaar terecht kunnen voor en na schooltijd 

op een vaste dag, af en toe, en in de vakanties. 

 

Bso Natuurlijk 

Huininkmaat 6 

7101 JJ Winterswijk 

www.bsonatuurlijk.nl/ info@bsonatuurlijk.nl 

Tel: 06-87632860 of 0543- 563501 

 

 

 

http://www.bsonatuurlijk.nl/
mailto:info@bsonatuurlijk.nl


Beste ouders, 

De afgelopen periode hebben wij weer heel wat beleefd bij Bso Natuurlijk, 

 ondanks de wisselende weersvoorspellingen van maart en april. 

In en om de locatie van de Huininkmaat wordt alles weer prachtig groen. 

De kale bomen hebben weer blad en de voorjaarsbloemetjes schieten 

de grond uit. Naast verschillende verslagen van uitstapjes die we hebben  

gemaakt met de kinderen zijn er ook andere zaken  gerealiseerd. 

Zo is het podium van het open luchtheater  eindelijk verbreed, ze hadden zelfs 

nog tegels over. Op zondag 17 mei hebben zij daar weer een voorstelling 

( zie overzicht prikbord). De scouting heeft een bord klaar met pictogram 

verzamelplaats in  geval van calamiteiten, deze komt op de parkeerplaats van 

Bso Natuurlijk. Zodra deze geplaatst is gaan we met de kinderen een ontruiming 

oefenen. Ook heeft de scouting samen met iemand van de brandweer een 

controle ronde brandveiligheid gelopen. Er komt nog een officieel rapport vanuit 

de brandweer en zal worden toegevoegd aan de inventarisatiemap. 

Het prikbord van Bso natuurlijk hangt  vol informatie maar is soms te klein. De 

aankondiging van de activiteitenmiddag op elke laatste woensdag van de maand 

is nu verplaatst op de muur rechts bij de ingang. Ook hangt er informatie aan de muur 

in de ruimte met de ronde tafel. Bso Natuurlijk heeft een mooi bord gemaakt dat wij 

hebben mogen plaatsen aan het hek van Gaudium B.V,dank voor deze medewerking! 

…..En Bso Natuurlijk heeft een Facebook- pagina gemaakt…dus like…link en deel. 

 

Veel  leesplezier, 

Team Bso Natuurlijk. 

 



 

………….mooi….voorjaarsbloemetjes…………..            

 

De oudercommissie: 

In de nieuwsbrief van februari hebben we u al op de hoogte gebracht ….. 

Bso Natuurlijk heeft een officiële ouder commissie. Na de meivakantie gaan we een 

datum prikken voor een overleg. De map die Bso Natuurlijk hiervoor heeft gemaakt 

gaan we samen bekijken en zien of er nog aanvullingen nodig zijn. 

 

Wat hebben we zoal gedaan…….wat gaan we nog doen: 

In maart zijn we naar speeltuin de Hakkelerkamp geweest. De speeltuin 

was gewoon open maar zij waren bezig met een paar projecten die 

op tijd klaar moesten zijn voordat het officiële speeltuinseizoen werd  

geopend. Bepaalde speeltoestellen werden geverfd en met het tuingedeelte waren 



zij bezig met nieuwe aanplant. Later zijn we op een naschoolse middag nog wezen  

kijken, het zag er keurig uit. De waterbaan was nu ook aangezet en daar maakten 

de kinderen graag gebruik van. 

Donderdagmiddag 2 april , toen iedereen op locatie was zijn we met de auto richting 

Buurtschap  Brinkheurne gegaan, we waren op bezoek bij de koeien. 

Het verhaal dat de melk niet uit een pak komt is voor de meeste nu wel duidelijk! 

We hebben die middag op de boerderij de melkmachine mogen bekijken samen met  

de boer. Sinds een paar jaar heeft hij deze installatie. Hij vertelde dat de koeien er best 

wel aan moesten wennen. Zij lopen in feite door een soort hekje krijgen brokjes en lopen   

na het melken bij het volgende hekje er weer uit. En zo volgt de een de ander. Koeien  

waarbij gemeten wordt dat aansluiting aan de melkmachine niet nodig is mogen meteen 

al doorlopen. Een mooie interessante middag. 

Rond Pasen was circus Renz een paar dagen op bezoek, wij kregen de kans om nog even  

de dieren te kijken. We hebben paarden, lama’s en honden gezien. Vroeger kon je ook 

tijgers en andere wilde dieren bekijken maar met het huidige beleid is dat niet meer 

toegestaan. Terug bij Bso Natuurlijk voor ieder patatjes gebakken. 

Donderdagmiddag 9 april zijn we bij de sloot eens gaan kijken of we kikkerdril konden 

vinden…en jawel …en met de emmers en de schepnetjes wat dril meegenomen naar 

Bso Natuurlijk. De hoeveelheid hebben we verdeeld over een paar bakjes…en de verzorging 

van de dieren aan de kinderen uitgelegd. Een paar kinderen hebben wat dril thuis om het 

van dichtbij te zien opgroeien…..Maar ja wanneer zet je ze weer terug….en het liefst in 

de sloot waar ze vandaan komen..Wel…een hou(t) vast is om wat drijfhout in de bak 

te leggen en zodra ze daar op kunnen klimmen, wordt het tiid om naar huis te gaan. 

Na de meivakantie gaan we dit uitvoeren. Wij hebben de bakjes later nog wat aangevuld 

met waterplantjes, ook uit de sloot waar ze vandaan komen. 

  



 

…….lekker eten = lekkere melk………….. 

Op een wat drukke dinsdagmiddag,14 april hebben we ” levend ganzenbord op  

locatie” gedaan. De kinderen hebben met goede samenwerking het spel in stoepkrijt 

uitgetekend….en met de groene dobbelsteen gingen we aan de slag…precies 

volgens de spelregels van het kartonnen exemplaar.  

 

 



Dinsdag 21 april hebben we op een zonnige namiddag  de watermolen bij Berenschot 

nader bekeken. De molen stond een beetje in de steigers, want ze zijn aan het dak bezig. 

De  restauratie zal deze zomer  klaar zijn. Ook het rad zal worden vervangen en dan 

is de molen weer als nieuw. Aan de andere kant was een mooi grasveld waar we mochten  

picknicken, om vervolgens een mooie foto te maken met waterijs….want dat hoort er 

natuurlijk bij! 

 

Plannen voor de komende tijd: 

- Tuinmiddag voor ouders en kinderen 

- Survival in het klimbos 

- Wateractiviteiten bij het openluchtzwembad 

- Bloembakjes maken van pallets 

- Naar de kaas boerderij 

 

Samenwerking Bso Natuurlijk, Scouting Winterswijk en het openluchttheater: 

Bij Bso natuurlijk waren tijdens de voorjaarsstorm wat dakpannen kapot 

gegaan. Toen wij dat melden was na een dag de reparatie al klaar. De  

samenwerking verloopt prima. Gunther Buck vervangt lampen en noodverlichting 

en als wij hem vragen samen een vuurtje te maken ,dan doet hij het graag. 

In de vorige nieuwsbrief vertelden we al dat de verzamelplaats bij brand 

en ontruiming is aangepast zoals ook de scouting heeft beschreven. 

 De verzamelplaats is nu de parkeerplaats geworden in plaats van het podium. 

De parkeerplaats is overzichtelijker voor hulpdiensten. Er komt nog een bord  

met een pictogram, deze wordt binnenkort geplaatst, en gaan we de ontruimingsoefening 



met de kinderen oefenen. Op 21 april heeft de scouting samen met iemand van 

de brandweer een controle ronde brandveiligheid gelopen. Alles, op het gebied 

van brandveiligheid ( brandblusser,noodverlichting enz. ) was prima. Er komt nog 

een officieel rapport vanuit de brandweer en wordt toegevoegd aan de controle 

map van de scouting en een exemplaar in de map van Bso Natuurlijk. 

Het openluchttheater heeft met de tegels inmiddels het podium verbreed. 

Hun eerste voorstelling van dit seizoen gaat plaats vinden op zondag 17 mei. 

De overige data van voorstellingen hangt op het prikbord. 

 

Loge van de week/ dieren bij Bso Natuurlijk: 

Bso Natuurlijk gaat op 29 mei een bezoek brengen aan NME Liemers in Zevenaar. 

In het verleden hadden we uitwisseling van dieren en we willen proberen 

om opnieuw te gaan samenwerken. Deze dieren zijn dan “loge van de Week” 

Maar op de locatie van Bso Natuurlijk zijn ook een aantal vaste gasten. 

De zebravinken….die aan de leg waren…..helaas mislukte dit. Gelukkig zijn er nieuwe  

eitjes en we zullen zien hoe dit gaat ontwikkelen. Vanaf de mei vakantie zijn ze even 

een periode thuis bij Margot. Verscheidene weekenden maakt zowel de scouting als  

het openluchttheater gebruik van het huisje en dan is het daar erg druk. De wandelende  

takken hebben het naar hun zin, ze vervellen en worden steeds groter. Een van onze  

kinderen hebben een paar takjes thuis… Ten slot de kikkervisjes en de watertorretjes, 

Deze worden samen met de kinderen na de meivakantie weer in de sloot uitgezet. 



 

Woensdag middag  activiteiten bij Bso Natuurlijk: 

Elke laatste woensdagmiddag van de maand organiseren wij een middag 

 voor de kinderen die zin hebben in een leuke activiteit. Ook vriendjes 

en vriendinnetjes van Bso Natuurlijk kinderen zijn van harte welkom. Kijk op 

het prikbord bij de ingang voor de eerst volgende activiteiten. 

De woensdagmiddag activiteiten zijn van 14.00- 16.00. 

In deze nieuwsbrief twee verslagen van activiteitenmiddagen. Op woensdagmiddag 

25 maart hebben we met een groepje “de smaak van Italie” geproefd. We maakten  

minipizza’s en hadden een gezellige smaakvolle middag. Op woensdagmiddag 29 april 

was het plan om vogelhuisjes te maken. Op deze woensdag is dat niet gelukt en hebben 

we de huisjes alsnog gemaakt op vrijdag 1 mei. Leuke kleurige huisjes. En omdat  

de kinderen erg enthousiast waren gaat Bso Natuurlijk nog wat andere modelletjes zagen 

met een werkbeschrijving zodat we op naschoolse middagen nog even verder kunnen. 

 



 

………..met biologische brocollie 

 

Woensdag  27 mei wordt de volgende activiteitenmiddag georganiseerd.  

We gaan die middag een leuke activiteit doen met zwerfkeien. 

De flyer van de activiteitenmiddag heeft een nieuwe plek gekregen op de 

locatie…rechts aan de muur bij de ingang. 

 

GGD, inventarisatie,nieuwe protocollen en VOG’s 

Bij Bso Natuurlijk besteden we veel aandacht aan kwaliteit, veiligheid en  

gezondheid binnen de kinderopvang. Het is belangrijk om dit continue te 

waarborgen. Iedere drie maanden wordt er een risico inventarisatie gemaakt. 

Deze inventarisatie wordt gedaan aan de hand van inventarisatielijsten. 

Deze lijsten worden ieder drie maanden ingevuld. 

Er wordt op allerlei vlakken gekeken waar de risico’s liggen en belangrijk is,  

 bij inventarisatie kijkt men vooral door de ogen en vanuit het gedrag van 

kinderen. Het uitvoeren van de inventarisatie gebeurt dan ook niet door mensen 



met een technische achtergrond, maar door onszelf. Wij weten hoe kinderen 

zich gedragen. Dit maakt de methode wellicht subjectiever, maar wel realistischer. 

De brochure kwaliteit, toezicht en handhaving is voor ons ook een goede richtlijn. 

Deze brochure is ter inzage op de locatie, ook is er een exemplaar in de map voor de 

oudercommissie toegevoegd. 

Bso Natuurlijk heeft tijdens inventarisatie van het afgelopen kwartaal een paar  

nieuwe protocollen gemaakt. Over tuinieren, gebruik van tuingereedschap, 

Houtbewerken,gebruik van spijkers en hamer/schroevendraaier, EHBO toevoegingen, 

over kleine wonden en vergiftiging bij kinderen, een algemeen luizen protocol en nieuwe 

informatie over teken. Ook  een algemeen protocol over milieu…….afvalscheiden, 

Plastic,papier, groente/fruit afval, batterijen en restafval. 

Bent u benieuwd hoe deze protocollen er uitzien? Vraag er naar op locatie. 

Tot slot hebben alle betrokkenen bij Bso Natuurlijk een Verklaring Omtrent Gedrag. 

 

 

 

…en ook voor jonge kinderen heel begrijpelijk…. 

 

Brief toestemming foto’s / fietscontract / sportactiviteiten: 

Bso Natuurlijk maakt graag foto’s van de kinderen tijdens natuuractiviteiten. 

Voor het maken van deze foto’s heeft Bso Natuurlijk toestemming nodig van u als ouder. 



De meeste ouders hebben deze verklaring inmiddels ingevuld. 

 

Voor een fietscontract heeft Bso Natuurlijk ook toestemming nodig, mocht u het formulier 

nog niet hebben ,vraag er even naar op de BSO. 

Soms worden kinderen vanuit Bso Natuurlijk naar hun sport gebracht waarna ze daar 

door de ouders worden opgehaald. Het brengen vanaf de BSO naar de sport accommodatie 

vereist ook een verklaring van de ouders. Mocht u dit voor uw kind nodig hebben, 

vraag even het formulier bij de BSO. 

Alle toestemmingen worden zowel door de ouders als Bso Natuurlijk ondertekend. 

Mocht u iets willen wijzigen in uw toestemmingsverklaring, laat het ons even weten. 

Mededelingen: 

- Controleer uw kind geregeld op hoofdluis en meld het bij Bso Natuurlijk als 

er hoofdluis is geconstateerd. Er is een algemeen protocol 

hoe te handelen op locatie; 

- Bso Natuurlijk heeft overalls in verschillende maten die de kinderen 

aan kunnen trekken bij activiteiten; 

- Bij Gaudium B.V heeft Bso Natuurlijk een mooi bord geplaatst, 

op het hek, met de juiste richting; 

- Tuinmiddag voor ouders en kinderen,hoe en wanneer,wie heeft er 

leuke ideeen?; 

- Bso Natuurlijk gaat binnenkort persberichten plaatsen om de  

bekendheid van de naschoolse opvang te vergroten; 

- Plaatsen van leuke anekdotes over de opvang op winterswijk.org; 

- Ouderavond voor de zomervakantie met barbecue; uitnodiging volgt; 

- Het overzicht van de voorstellingen van het openluchttheater hangt 

op het prikbord; 

- De scouting heeft overleg gehad met het strandbad,als BSO kunnen 

wij daar een keer naar toe met eigen bedoelingen qua activiteit, met 

vermelding dat wij met de scouting samenwerken; 

- Bso Natuurlijk, heeft nu info@bsonatuurlijk.nl en de website www.bsonatuurlijk.nl; 

via info@bsonatuurlijk.nl wordt de factuur verzonden, u kunt extra dagen 

aanvragen, vragen stellen en aanmelden voor de activiteitenmiddag; 

- Kijk op de website, er is nu ook een fotohoekje;  

- Bso Natuurlijk heeft een Facebook- pagina 

- LRKP: 581010863; 

mailto:info@bsonatuurlijk.nl
http://www.bsonatuurlijk.nl/


- Informatie op het prikbord over kinderopvangtoeslag, vraag op tijd aan; 

 

 

Weetjes: 

- Fiene  is trots op de wandelende takken 

- Tygo zat in het gips 

- Drees gooit 6 met levend ganzenbord 

- Noelle kiest boekjes uit de kleine boekenkast 

- Oliver heeft veel bagage op dinsdag 

- Jaap voetbalt bij FC Trias 

- Carmen komt op de fiets naar Bso Natuurlijk 

- Niels maakt een vogelhuisje  

- Gijs kan een koprol maken in de klimboom  

- Lars zit op hocky 

- Jens maakt een regenboog-vogelhuisje 

- Sten leest een boek over voetbal 

Meer weetjes: 

- Veel dieren houden een winterslaap, maar welk diersoort in Nederland 

houdt een zomerslaap? Dat is de huisjesslak, deze is erg gevoelig voor 

verdroging. Het huisje wordt afgesloten met een speciale laag waardoor er 

geen water meer verdampt .Hierdoor zit hij veilig beschermd binnen. 

- Top 3 van huisdieren; vissen, katten en vogels; 

- Hoeveel ogen heeft de staart van een pauw?........( volgende nieuwsbrief…) 

 

 Verjaardagen April: 

- Niels:   18 april 

- Sten:    19 april 

- Drees:  30 april                                  

Van harte gefeliciteerd!  

                                            

Uit in het weekend, leuk om te doen en dichtbij: 

Zondag, 10 mei, gebouw Wilhelmina in Winterswijk-Kotten: 

“Schaapscheerdersfeest” 



Een uitje voor het hele gezin, van 10.00- 17.00. 

- Professioneel en ambachtelijk schapen scheren, 

- Demonstratie schapen drijven, 

- Wolplukken, 

- Demonstratie door Stichting boerengoed, 

- Groot aantal standhouders met streek produkten etc. 

Entree volwassenen: € 5,00 

Kinderen4- 12 jaar:    € 1,00 

 

“de 15e Achterhoekse Streekproducten Markt: 

Maandag 25 mei 2015 van 10.00- 17.00 

- Creativiteit uit eigen regio, 

- Op 2e pinksterdag 

Kaasboerderij Weenink 

Eimersweg 3 

Lievelde 

Entree: € 3,00 

Kinderen t/m 12 jaar gratis 

 

Opvang Bso Natuurlijk: 

Op dit moment zijn er nog plaatsen vrij om kinderen op te vangen bij Bso Natuurlijk. 

Zijn er in uw omgeving nog kinderen die opvang nodig hebben? Vriendjes of  

vriendinnetjes van uw kinderen, buurtkinderen? Denk dan aan ons! 

Bso Natuurlijk ligt in een prachtige groene omgeving. De opvang in een natuurlijke 

en avontuurlijke omgeving is niet alleen erg leuk, maar ook heel goed voor de 

ontwikkeling van kinderen. Kinderen die een kijkje willen nemen bij Bso Natuurlijk 

en zo willen proeven van de sfeer, kunnen van de mogelijkheid gebruik maken om 

deel te nemen aan een woensdagmiddag- activiteit. De volgende is op 



22 maart a.s van 14.00- 16.00. Natuurlijk mag er ook op een ander moment 

gekeken worden op onze BSO. 

 

……..kruiden….bloemetjes en zomergerst…op een pallet….. 

Fijne meivakantie en tot de volgende nieuwsbrief! 

Team Bso Natuurlijk 

 

 

 

 

 

 


