
 

 

         “Bso Natuurlijk” 
 
              Nieuwsbrief april 2016  

 

“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 
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Beste ouders, 

 

Voor u nieuwsbrief april. In deze uitgave niet alleen leuke  activiteiten 

van Bso Natuurlijk maar ook bijzondere uitstapjes tijdens de mei- vakantie. 

Soms moesten we uitwijken naar een binnenactiviteit wegens weersomstandigheden, 

onverwachte sneeuwval waardoor het buitenuitje niet open was….over deze 

uitstapjes kunt u verderop lezen. 

De nieuwe rubrieken waar we in de vorige uitgave mee gestart zijn worden vervolgd. 

De ouderavond op 6 april was gezellig….. 

Het bos is alweer lekker groen! 

 

 

……katjes… 

 

 

Veel  leesplezier, 

 

Team Bso Natuurlijk  



 

 

 

   

 …………….van kikkerdril naar kikkervis………………. 

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

Maart roerde zijn staart …maar april deed dat ook. Met verschillende activiteiten 

bij Bso Natuurlijk hielden wij ons bezig. De voorbereidingen voor Pasen waren 

leuk om te doen. Zie hier het resultaat….. 

 

…..schilderen en knutselen……… … 

…..cupcakejes……en   natuurlijk…een hut …… 



 

 

De mei- vakantie periode leende zich prima om bijzondere uitstapjes te maken. 

Op een ochtend die met sneeuw begon…..zijn we op 26 april richting een 

bakkerij gereden……’Kuipers Beschuitbakkerij’ nou… de warmte kwam ons 

tegemoet! We hebben die ochtend gezien, geproefd en gegeten hoe de  

kaneelbeschuitjes werden gemaakt…een mooi proces vanaf het deeg tot het beschuitje. 

De bakker en zijn vrouw konden erg leuk vertellen en we mochten foto’s maken 

van het bedrijf. 

 

……  

                bakkerij……                                kijken………….                               proeven…… 

En verder in de mei- vakantie…… 

Het weer klaarde op en een uitstapje naar EKO- boerderij ’t Helder 

stond op het programma. Een mooi bedrijf om te zien, maar vooral hoe 

leuk de biggen het daar vonden….vrij en blij in de modder…maar ook de kleintjes 

die het fijn vonden om geknuffeld te worden. Zo kregen we een jas aan en een mutsje  

op we zagen er prachtig uit…en de kinderen?....die vonden het erg leuk. 

Als afsluiting van de mei- vakantie uitstapjes hebben we op locatie prima 

aardbeienjam gemaakt. De kinderen hadden nog wat dagen vrij van school en konden 



 

 

thuis lekker genieten van dit zelfgemaakte product.  

                  

 …. biggetjes knuffelen…………..          ….aardbeienjam….. 

 

Van de aardbeienjam krijgt u verderop in de nieuwsbrief het recept.  

Ook werd nog even een verse uilenbal uit 2015 onderzocht…..      

            ……..uilenbal 2015….                                    

Binnen bouwsels: 

Gemaakt deze periode……..                          

                          



 

 

            

……modern vervoer………………                          …………..zie een dinosaurus…………… 

 

Plannen voor de komende tijd: 

- natuurlijke appelflapjes 
- vlinderhuisjes 

- stenen vilten 

- kubb spel- spelen 

- Bso Natuurlijk vierdaagse etentje 

Bso Natuurlijk Tuin- Centrum: 

Het Bso Natuurlijk tuincentrum is volop in bedrijf. Er zijn al veel plantjes 

gegroeid en zodra deze verpot en verplant zijn mogen de kinderen ze thuis 

In de tuin zetten. Vooral zonnebloemen en  tomaten zijn veel gemaakte 

plantjes. 

 

        



 

 

 In kleine potjes beginnen….voor het mooiste resultaat…………… 

 

Stage: 

Stagiaire Quirine heeft als opdracht ‘maak een activiteiten programma’. 

Ze heeft deze opdrachten voor de komende periode in kaart gezet. 

In de volgende nieuwsbrief zult u over deze activiteiten kunnen lezen. 

Haar stage periode loopt tot aan de zomervakantie. Bso Natuurlijk 

staat  in het bestand van het Graafschapcollege en zal in het volgende 

schooljaar met een nieuwe stagiaire kennismaken. 

bij de activiteiten.  

      

….samenwerking…zorgzaam…      ……..even tijdelijk in een klein zwembad…. 

 

Ouderavond Bso Natuurlijk: 

Op woensdagavond 6 april hielden wij ouderavond bij Bso Natuurlijk. 

De gespreksonderwerpen waren het GGD inspectierapport en het 

overleg met de oudercommissie. Het GGD rapport hangt ter inzage 

op locatie. De  notulen van het oudercommissieoverleg ( 27 januari j.l) en 

de ouderavond van 6 april zijn geschreven. Deze zitten nu in de  



 

 

oudercommissiemap. De ouders die aanwezig waren op 6 april hebben het  

nieuwste informatieboekje ontvangen. Voor de andere ouders ligt deze op locatie. 

 

 Bso Natuurlijk, Scouting Winterswijk en het openluchttheater: 

 Bij de locatie van Bso Natuurlijk hebben de afgelopen periode een aantal 

 werkzaamheden plaats gevonden. In ‘Het Witte Huisje’ was de afvoer verstopt, 

maar ook buiten is de afvoer nagekeken. Alles is weer prima in orde. 

Binnenkort, datum nog niet bekent, zal ook de riolering nagekeken worden. 

U wordt hiervan op de hoogte gehouden. Het groene pand van Scouting Winterswijk 

Krijgt ook een onderhoudsbeurt. Wanneer daar mee gestart wordt is nog niet bekent. 

De groene keet van het OLT is inmiddels geplaatst. Het ziet er keurig uit. 

Zij hebben de theaterattributen verplaatst naar dit pandje, ook de grijze kast 

staat daar, waardoor een hele hoek vrij is voor Bso Natuurlijk! 

Tijdens de voorstellingen zal over het algemeen het huisje alleen nog als 

omkleedruimte voor de artiesten worden gebruikt en eventueel de doucheruimte. 

Het overzicht van aankomende voorstellingen hangt op het prikbord van 

Bso Natuurlijk. 

 

Woensdag middag  activiteiten bij Bso Natuurlijk: 

Op de laatste woensdag van de maand organiseert Bso Natuurlijk 

een activiteitenmiddag voor alle kinderen van Winterswijk. 

‘Herbarium voor lentebloemen ’vond plaats op 30 maart, de activiteit 

‘Natuurlijk Moederdag’, viel op koningsdag en kwam te vervallen. 

Deze activiteit hebben wij toen uitgevoerd op de naschoolse middagen, 

met mooie resultaten. 

Op woensdagmiddag 25 mei kunnen kinderen aan een nieuwe 



 

 

activiteit deelnemen. Deze middag gaan wij aan de slag voor  

vader dag met ‘Natuurlijk Vaderdag’. 

 Aanmelden kan via info@bsonatuurlijk.nl. 

 

 

…………………..bloemen en………….. ‘Natuurlijk Moederdag’……………………………………. 

 

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.  

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. 
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Mededelingen: 

- Bso Natuurlijk vierdaagse etentje…geef je op! 

- Afmelden van kinderen, altijd door ouders; 

- Ophalen van kinderen door derden, altijd in overleg met Bso Natuurlijk; 

- Wie o wie heeft een paar rubber laarzen maat 37 en 38? 

- Bso Natuurlijk…..flexibel 

Weetjes: 

- Drees rolt met crêpe papier. 

- Fiene een mooi kado voor moeder dag. 

- Sten heeft extra vakantie van school. 

- Jens doet alles met een oranje frisbee. 

- Niels en de rekenweek…. 

- Jaap doet de kabouterdans. 

- Gijs knutselt een vlinderhuisje. 

- Lars heeft techniek op school 

- Noelle danst op het podium. 

- Tygo was een heel klein beetje niet lekker. 

- Oliver gaat op vakantie in Polen. 

- Damian loopt met niet echte eieren langs de pionnen. 

- Jiska las over een oude jurk. 

- Micha is de hele week jarig geweest, behalve donderdag. 

Meer weetjes: 

- Hoe donkerder de manen van een leeuw….hoe ouder hij is. 

- Een bultrug eet ruim 1000 kilo vis per dag. 

- Een luiaard is een slome loper…hij doet wel 6,5 uur over een kilometer. 

 

            .......mei…..kever….. 



 

 

 

Vogels nader bekeken: 

Soms zie je vogels in rommelige plekken in de tuin pikken 

en wroeten in de aarde: het typische gedrag van een bodemzoeker 

Het roodborstje is een echte drukte maker. Kijk goed om je heen in de tuin 

Want meestal loert hij op een lekkere worm uit de omgewoelde aarde. 

Je ziet er altijd maar eentje, andere soortgenoten dulden ze niet! 

Alleen in het voorjaar……dan is een vrouwtje welkom. 

   

  ….roodborstje…. 

 

Gezond in het schap: 

Bij Bso Natuurlijk mag gesnoept worden, toch het belang van gezonde tussendoortjes of 

 een traktatie bij een verjaardag moet wel gewaarborgd blijven. Daarom iedere 

uitgave een” gezond in het schap” product met deze keer….. 

 

……lekker en licht verteerbaar….. 

 



 

 

 

Leuk en lekker: 

Zelfgemaakte aardbeienjam( voor vier potten) 

Ingredienten: 

- 1 kg aardbeien 

- 1 kg geleisuiker 

Neem 1 kilogram vers fruit en 1 kilogram geleisuker. 

Was het fruit zorgvuldig en snij het daarna klein, 

Laat goed uilekken. 

Kies een niet te kleine pan, breng het fruit en de suiker met aanhangend 

Water onder voortdurend roeren aan de kook, en laat het zeker 4 minuten 

Doorkoken. Die 4 minuten beginnen als de vruchten met de suiker goed  

Borrelen en blijft borrelen als je het doorroert. 

Haal na het koken met een schuimspaan het schuim eraf. 

Vul de potten nadat die zijn schoongemaakt. Doe dit met heet sodawater en 

Droog ze af met een schone doek. 

Sluit de potten meteen na het vullen, en gebruik geen potten 

Met een plastic deksel…………Succes!  

 

Verjaardagen bij Bso Natuurlijk: 

April: Micha, 12 april 

           Niels, 18 april 

           Sten, 19 april 

           Drees, 30 april 

Van harte gefeliciteerd! 

                                    



 

 

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 

woensdagmiddag 25 mei van 14.00- 16.00. Natuurlijk mag er ook op een ander moment 

gekeken worden op onze BSO. Bel of mail even naar Bso Natuurlijk: 

Tel: 06-87632860/ 0543-563501,info@bsonatuurlijk.nl. 

 

Uit in het weekend: 

Houtdag, zondag 22 mei 2016. 

Verenigingsgebouw ‘Wilhelmina’ Winterswijk- Kotten 

10.00- 17.00, van plant tot eindproduct. 

Voor volwassenen is de toegangsprijs €5,00 p.p incl koffie/thee. 

Kinderen t/m 12 jaar gratis toegang. 

 

 

 

 

 Tot de volgende nieuwsbrief! 

 

Team, Bso Natuurlijk 



 

 

 

 

 


