
         “Bso Natuurlijk” 
 
              Nieuwsbrief Augustus 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, 

Voor u de nieuwsbrief augustus van Bso Natuurlijk. 

De zomervakantie van de basisscholen is voorbij en de kinderen 

 zijn alweer twee weken aan de slag in hun nieuwe groepen. 

 We hebben een mooie zomer gehad en een aantal van onze kinderen 

hebben gebruik gemaakt van de zomer- vakantie opvang. 

Met het mooie weer veel wateractiviteiten gedaan, wezen zwemmen 

bij het strandbad, waterijsjes gemaakt en ijs gegeten zowel in Nederland als in Duitsland. 

In de periode juli en augustus hebben wij ook nog twee woensdagmiddag 

activiteiten gedaan met de kinderen die er waren, daarover meer 

later in de nieuwsbrief. 

De twee goudvissen hebben hun plekje gevonden in de tweede bso ruimte.  

De aquarium achterwandjes die de kinderen hadden gemaakt zijn 

geplaatst en de wand ziet er gezellig uit. 

Twee kinderen van Bso natuurlijk zijn heel blij met hun zebravinkjes. 

Voor de bso zijn we geslaagd voor een tweede hokje dus na de laatste voorstelling 

van het openluchttheater zijn de vinken weer op locatie En verder….een overzicht 

van kleine activiteiten, korte uitstapjes , wat we nog gaan doen de komende tijd 

 en mededelingen. Voor de nieuwe ouders van Bso Natuurlijk. In de nieuwsbrief van juni 

stonden drie stukjes. Over kinderopvangtoeslag, nieuws uit de overheid en over 

contracten en jaaropgaven. Voor deze ouders nogmaals toegevoegd in deze uitgave. 

 

Veel  leesplezier,  

Team Bso Natuurlijk.                                             

 

 



   

     

…….een mooie pissebed van papier………………… 

 

 

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

Het mooie weer van de vakantieopvang leende zich uitstekend om 

Een bezoek te brengen aan het strandbad, kinderen komen op zo’n 

dag zelf al met zwemkleding en het goede idee om de verkoeling 

op te zoeken en…Bso Natuurlijk sluit zich dan aan bij de wens van de 

kinderen. 

Ook een bezoek aan een open- koeiendag in Miste was voor kinderen een leuke 

bezienswaardigheid. Veel koeien en veel geloei. Binnenkort gaan we nog een keer 

naar het buurtschap de Haart. Daar zijn ook koeien ….maar daar kun je ook heerlijk 

boerenijs eten.  

In Duitsland deden we een poging om aardbeien te plukken…maar de dag dat we gingen 



bleek het veldje al leeg. Gelukkig had Bso Natuurlijk al eerder geplukt en konden we jam 

maken. Later hebben we ook nog bramen geplukt….daar hebben de kinderen 

thuis sap of jam van gemaakt. 

 

 

 ……………………de mooiste bramen ……..                              

 

 

Plannen voor de komende tijd: 

- Thema tafel in herfst sfeer 

- Klimbos activiteit 

- Naar de kaas boerderij 

- Zelf friet maken 

- Bezoek ’t Olde Pietepol 

- Naar bakkerij ‘Huiskamp’ 



.........kijk een hijskraan…… 

 

Calibris wordt SBB: 

In de vorige nieuwsbrief heeft u er al het een en ander over kunnen lezen. 

De erkenning wordt overgedragen aan de Samenwerkingsorganisatie 

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.  

Het Calibris bordje op het Witte Huisje blijft waar het is. Bso Natuurlijk heeft 

van de SBB raamstickers ontvangen die zowel op de buitenzijde als op de  

binnenzijde van de ramen kunnen worden geplakt. Het is dus een toevoeging  

geworden om stagiaires te mogen ontvangen die binnen de sector 

Zorg en Welzijn de opleiding Pedagogisch Medewerker volgen. 

Bso Natuurlijk heeft zich aangemeld bij BPV- portal als bedrijf en aangegeven dat  

wij leerplaatsen op locatie hebben. Ook zijn wij vanaf dit schooljaar weer geregistreerd 

bij het Graafschapcollege. 

Bso Natuurlijk heeft een leerplaats voor de dinsdag en de donderdag beschikbaar. 

 

 Bso Natuurlijk, Scouting Winterswijk en het openluchttheater: 

Afgelopen week heeft u kunnen zien dat Liander bij de locatie van Bso Natuurlijk 

aan de slag was met werkzaamheden. Wij hebben dit bericht per E- mail 

aan alle ouders gestuurd. De werkzaamheden zouden eigenlijk in de zomervakantie 



plaats vinden maar door de bouwvakvakantie moest het verplaatst worden naar het  

begin van het school jaar. Zij hebben een nieuwe gasleiding gemaakt vanaf het 

Witte Huisje naar het groene verenigingsgebouw van de scouting. 

We hebben weer gas! De afzettingen worden in de loop van volgende week opgehaald 

door de gemeente en dan is onze parkeerplaats ook weer geheel bruikbaar. 

De luiken van het Witte Huisje willen nog wel eens klapperen door de wind. 

Scouting Winterswijk gaat bevestigingen maken aan de wand zodat we luiken 

vast kunnen zetten. Dit is dan ook meteen weer een stukje veiligheid voor 

Bso Natuurlijk! 

 

Het openluchttheater heeft op 6 september aanstaande haar laatste voorstelling van 

Het seizoen.” Wenters Open Air4 unplugged “.  

Wij wensen het team van het openluchttheater veel succes met de voorstelling 

Met mooi weer en veel bezoekers. 

 

…..de verzamelplaats…… 

 

 Dieren bij Bso Natuurlijk: 

De goudvissen hebben het naar hun zin in de nieuwe omgeving van 

Bso Natuurlijk. Ze staan in de tweede ruimte van de locatie. 



Verder zijn de wandelende takken nog steeds op hun plek en de  

zebravinkjes zijn in hun nieuwe kooi binnen kort weer te bezichtigen 

en te verzorgen. Dit geldt voor alle dieren op locatie. Kinderen zijn nauw 

betrokken met hun welzijn. 

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. 

Van twee activiteiten een kort verslag. 

Woensdag 29 juli hebben wij regenlaarzen van een kleurtje voorzien. 

De laarsjes worden op kleine stukjes mat gemaakt met schuurpapier zodat de verf 

beter hecht, en daarna behandeld met een soort lak zodat de verf er in de regen  

niet meer af zal gaan. Andere laarsjes gaan we nog verven op naschoolse momenten. 

Op woensdag 26 augustus waren we druk met een krokodillenpad en zie het resultaat. 

 

……..stoer… 



Het overzicht van alle woensdagmiddag- activiteiten hangt op de spiegel in 

de keuken. 

Op woendagmiddag 30 september kunnen kinderen onderzetters voor op tafel 

schilderen. Zij kunnen zich aanmelden via info@bsonatuurlijk.nl 

 

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. 

 

Continue rooster /VOG en vervoer Bso Natuurlijk: 

Dit schooljaar hebben wij in het kader van de continue roosters van de basisscholen 

een extra chauffeur bij Bso Natuurlijk. Ferdi Mennink. Wij hebben voor hem een VOG 

aangevraagd en zal het vervoer verzorgen van De Vlier op dinsdag. Ook hebben de  

chauffeurs beiden telefoonlijst van ouders en scholen in de auto. Op deze manier 

hebben wij optimale communicatie met elkaar, ook in het geval van calamiteiten. 

 

Mededelingen: 

- Hoofdluis? Meldt het ook graag aan Bso Natuurlijk; 



- De rode overalls zijn op locatie, in de kast onder het aquarium; 

- Rode step wordt binnenkort vervangen door twee andere steps; 

- Tuin opknappen met Wonderlijk Wild- ideeen; 

- Afmelden van kinderen, altijd door ouders; 

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

- Bso Natuurlijk verwelkomt 3 nieuwe kinderen bij Bso Natuurlijk. 

 

Weetjes: 

 

- Fiene  was verdwaald in het Zwarte Woud 

- Drees blij met de vogeltjes 

- Sten was op vakantie in Italie 

- Carmen handbalt en was op de zorgboerderij 

- Jens heeft altijd honger 

- Niels plukt bramen 

- Jaap houdt van lezen 

- Gijs is bijna jarig…eerder dan Sinterklaas  

- Noelle houdt van bloemen 

- Tygo glijdt van een bandje 

- Oliver was hoog in Polen aan zee 

- Damian is goed in Halli Galli 

- Jiska dol….op dolfijnen 

- Micha…schaakmat! 

 

Meer weetjes: 

- Papagaaien hebben een rangorde……de papagaai die het hoogste in de boom zit 

- Dolfijnen hebben een goed geheugen,zelfs als ze elkaar 20 jaar niet gezien 

hebben, herkennen ze elkaar aan hun fluittonen. 

- Er zijn negen verschillende soorten giraffen, ze hebben allen een ander vlekken 

patroon. 

- Hoeveel liter melk geeft een koe gemiddeld per jaar?....ongeveer 8.000 liter. 

 

 



  ………gespot!.......vleermuis………. 

 

 Verjaardagen Juli/ Augustus: 

- Jiska, 16 augustus 

                               

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 

30  september  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 

 

Kinderopvangtoeslag: 

Gaat uw kind naar de kinderopvang? Dan kunt u recht hebben op kinderopvangtoeslag. 

Sinds 1 januari 2014 is het belangrijk dat u de toeslag aanvraagt binnen drie maanden 

na de maand, waarin de opvang van uw kind is begonnen.Zo loopt u geen maand 

kinderopvangtoeslag mis. 

Wat is kinderopvangtoeslag? Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid in 

de kosten van kinderopvang. Voor meer informatie over het aanvragen en de voorwaarden 

voor het ontvangen van de kinderopvangtoeslag kunt u terecht op de site van de  

belastingdienst: www.toeslagen.nl. 

 

Nieuws uit de overheid: 

Het kabinet heeft onlangs besloten verder te gaan met de voorbereiding van een nieuw 

financieringssystematiek voor de kinderopvangsector. 

In dit systeem zal de overheid kinderopvanginstellingen rechtstreeks financieren. 

Ouders betalen een eigen bijdrage aan de overheid. Het kabinet wil dit systeem 

gaan invoeren in plaats van de huidige kinderopvangtoeslag. 

De volgende stap is dat de wetgeving wordt uitgewerkt. Vervolgens wordt die  

voorgelegd aan de Tweede en Eerste kamer. Pas als zij met de voorgestelde plannen 

akkoord gaan, wordt de nieuwe systematiek ingevoerd. Maar dat zal niet voor 2018 

zijn. Bso Natuurlijk houd u als ouder op de hoogte van deze ontwikkelingen. 

 

Contracten en jaaropgaven: 

Bij Bso Natuurlijk kunt u kiezen uit verschillende opvangmogelijkheden 

voor uw kind. Deze contracten worden schriftelijk afgesloten en ondertekent 

http://www.toeslagen.nl/


 door de ouders/ verzorgers en door Bso Natuurlijk. Daarnaast krijgen ouders 

altijd een copie van de inschrijfgegevens.  

 

Reguliere opvang:    vaste dagen voor uw kind, €6,50 per uur per kind, deze 

                                    worden altijd doorberekend ook als het kind word afgemeld. 

                                    Uitzonderingen zijn als de vaste dag op een feestdag valt, of dat  

                                    uw kind iets bijzonders heeft waardoor opvang niet mogelijk is. 

                                    Dit altijd in overleg met de ouders. 

Vakantie/ Flex:         van te voren opgegeven dagen voor uw kind, € 7,00 per uur 

                                    per kind,worden niet doorberekend als deze binnen 24 uur worden 

                                    afgemeld. 

Inciden/ voorschool:van te voren opgegeven dagen voor uw kind, € 7,20 per uur 

                                    per kind, worden niet doorberekend als deze binnen 24 uur 

                                    worden afgemeld. 

Bso Natuurlijk heeft onlangs de jaaropgaven van 2014 toegezonden aan alle 

ouders. Belangrijk voor u is dat u het BSN- nummer vermeld om een correcte 

jaar opgaven door te geven. Jaaropgaven 2015 word verzonden voor 1 januari 2016 

automatisch per E- mail. 

 

Uit in het weekend: 

NME LIemers 40 Jaar! 

Op zaterdag 19 september organiseert Liemers in Zevenaar een 

Open dag. Van 11.00- 16.00 ben je van harte welkom. 

Met o.a 

- Zeepbellen blazen 

- Papier maken en slootdiertjes zoeken 



Adres: 

NME Liemers 

Vesterbos 2 

6901 BV Zevenaar 

….nog even en het is herfst……. 

 

 Tot de volgende nieuwsbrief! 

Team, Bso Natuurlijk 

 

 

 


