
 

 

         “Bso Natuurlijk” 
 
              Nieuwsbrief December 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, 

In deze nieuwsbrief van december kijken we terug op  een drukke 

periode. De maand november stond in het teken van springspinnen 

maken, een idee van het Natuurmuseum in Nijmegen. Deze hangen nu  

op een mooi plekje bij Bso Natuurlijk. Kinderen die belangstelling hebben 

om nog echte bijzondere spinnen te zien...vraag even naar de folder...ze zijn 

nog te bezichtigen in Nijmegen tot februari 2016. Stagiaire Quirine  is bij ons 

op locatie vanaf 12 november en stelt zich aan u voor. Bso Natuurlijk nodigde op  

17 november de brandweer uit voor de jaarlijkse oefening....verderop een verslag. 

 En dan de voorbereidingen voor Sinterklaas...met om te beginnen een spannend 

pakje voor de deur....openen week 49! Dat was leuk en verrassend. 

 Over de kleine activiteiten op de naschoolse uren en activiteitenmiddagen krijgt u een 

mooi overzicht. 

 Half december bracht de GGD ons een bezoek voor de jaarlijkse inspectie. Zij  

 en heeft de mappen nagekeken en was naar ons idee tevreden. 

 Verjaardagen zijn gevierd en we hadden een echte kerstbrunch met gebakken ei 

 en allerlei activiteiten. 

 Tot slot verandert op 1 januari een aantal regels in de Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen.  

 

 

Veel  leesplezier,  

Team Bso Natuurlijk.                                             

 

   



 

 

........springende spinnen....... 

   

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

 

 

.......oefenen met de brandweer op locatie............... 



 

 

Op 17 november was bij Bso Natuurlijk de brandweer op bezoek. Samen met de kinderen 

hadden we een leerzame middag. De kinderen konden vragen stellen, het bijzondere pak  

bekijken en aanraken...het pak passen...dat was een mooi gezicht! 

Vervolgens hebben we de ontruiming geoefend...als we in geval van nood  het pand zouden 

 moeten verlaten. Dit verliep allemaal voorspoedig......... 

............het pakje van Sinterklaas...... 

 

....pepernoten en versierde speculaas..... 

   

                                                                                                      

  

........kerststerren en schorsbakjes................. 



 

 

Plannen voor de komende tijd: 

- winterse sneeuwballen 

- activiteitenmiddagen 

- wintergroenten en co 

- stempelblokken met natuurlijke materialen 

 

 Bso Natuurlijk en stagiaires: 

 Bso Natuurlijk heeft op de donderdagen een stagiaire op locatie. 

 Zij stelt zich voor.............................. 

" Mijn naam is Quirine Bal en ben 19 jaar. Op de donderdagen kom ik stage 

lopen bij Bso Natuurlijk. Ik ben bezig met de opleiding pedagogisch medewerker 

niveau 3 en zit in het eerste leerjaar. Hiervoor heb ik de opleiding helpende zorg 

en welzijn gedaan. In die 2 jaar heb ik al stage gelopen bij een babygroep en een 

kinderdagverblijf met kinderen van0 tot 4 jaar. Nu lijkt het mij leuk om stage 

te lopen bij een buitenschoolse opvang, om te kijken hoe het daar aan toe gaat 

en om er natuurlijk veel te leren. Het kan zijn dat ik er af en toe ook ben op een andere 

middag voor de gezelligheid maar ook om aan mijn uren te komen. Mijn laatste stagedag zal  

zijn op 7 juli 2016. Dit gaat vast een hele leuke, leerzame en gezellige tijd worden 

bij Bso Natuurlijk." 

Zij krijgt een VOG ( Verklaring Omtrent Gedrag) via school en zal boventallig 

werkzaam zijn op naschoolse uren.  

       ....................kerstbrunch............... 



 

 

 

 Bso Natuurlijk, Scouting Winterswijk en het openluchttheater: 

 Bso Natuurlijk en Scouting Winterswijk hebben in de maand januari overleg. 

 Het huurcontract van het pand zal worden verlengd en eventueel worden 

 nieuwe afspraken in het contact opgenomen. De CV- ketel heeft een jaarlijkse  

controle gehad en ook is in een keuken een nieuw brandblusapparaat geplaatst. 

Door afsteken van vuurwerk hebben twee luiken van Het Witte Huisje schade 

opgelopen. De Scouting wil contact opnemen met hun verzekering. Hopelijk 

wordt het zo spoedig mogelijk herstelt. De vuurwerkrommel op het podium 

is grotendeels opgeruimd door Scouting Winterswijk en het OLT. 

Ook in 2016 zal er weer een theaterprogramma verschijnen van het OLT. 

het zal dan op het prikbord bij de ingang opgehangen worden. 

 

GGD, klachtenvrij en SKK wordt De Geschillencommissie: 

Bso Natuurlijk heeft in december bezoek gekregen van de GGD. De  

jaarlijkse inspectie is goed verlopen. De inspecteur heeft alle mappen 

gezien en beoordeeld en heeft daarnaast de groep geobserveerd en haar 

bevindingen genoteerd. Eind januari zal het inspectierapport verschijnen. 

Inmiddels hebben wij de klachtenvrijbrieven van de klachtencommissie 

en de klachtenkamer binnen gekregen van de SKK ( Stichting Klachten Kinderopvang). 

Er zijn geen externe klachten van ouders gemeld in 2015.Ook het eigen verslag van 

Bso Natuurlijk is positief beoordeeld. Er zijn geen interne en externe klachten gemeld 

door ouders. Ook heeft de oudercommissie geen klachten van ouders ontvangen. 

 

Per 1 januari 2016 gaat SKK over in De geschillencommissie. Daarin worden ook 

gewijzigde wettelijke regels in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 



 

 

in  opgenomen. Deze bijlage, de nieuwe brochure over De Geschillencommissie en 

het door Bso Natuurlijk ontwikkelde affiche kunt u vinden in het informatiebakje. 

Wilt u meer informatie. Vraag het even aan Bso Natuurlijk.  

 

Nieuwe regels oudercommissie: 

De regels ten aanzien van oudercommissies worden gewijzigd. De verplichting om 

een oudercommissie in te stellen blijft bestaan. Als het ondanks de inspanningen 

niet lukt om een oudercommissie in te stellen, dan kan Bso Natuurlijk straks ouders op 

een alternatieve manier raadplegen mits wij voldoen aan de onderstaande in de wet  

genoemde voorwaarden. Ook deze  informatie vind u in het informatiebakje. 

 

Woensdag middag  activiteiten bij Bso Natuurlijk: 

Op de laatste woensdag van de maand organiseert Bso Natuurlijk 

een activiteitenmiddag voor alle kinderen uit Winterswijk. 

Hier zijn de foto's van woensdag 25 november en woensdag 23 december....... 

 

 

...............uilenballen- pluizen............... 



 

 

 

 

..............feestelijke placemats............. 

 

Op woensdagmiddag 27 januari kunnen kinderen aan een nieuwe 

activiteit deelnemen. Deze middag gaan wij " Winter- Dromen". Kijk voor 

 meer informatie bij de ingang...... aanmelden kan 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. 

 

Mededelingen: 

- Jaaropgaven 2015 zijn verstuurd; 

- Binnenkort: Bso Natuurlijk overleg met Scouting Winterswijk; 



 

 

- Heeft u een nieuw telefoonnummer/ E- mail adres?Laat het ons weten; 

- Afmelden van kinderen, altijd door ouders; 

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

- Datum noteren voor overleg met oudercommissie . 

 

 

Weetjes: 

- Drees gaat skieen 

- Fiene maakt haar traktatie bij Bso Natuurlijk 

- Jens en lego 

- Niels heeft een farmsimulator 

- Jaap kan skeeleren 

- Gijs kan ook skeeleren...alleen op nieuw asfalt 

- Noelle maakt een kerststukje 

- Tygo en de ster van knex 

- Oliver deed boekenbeurt op school 

- Damian heeft een ribstick 

- Jiska kan zelf papier maken 

- Micha gochelt alles weg 

 

Meer weetjes: 

- Een ijsbeer heeft geen witte vacht......maar zijn haren zijn hol en doorzichtig. 

- Een slak kan in extreme koude tot drie jaar zonder eten overleven. 

- Naalden van de kerstboom kun je eten...ze bevatten zelfs vitamine C. 

-  

Jarigen bij Bso Natuurlijk: 

 November:  9 november Jens  

                     11 november Gijs 

 December:  6 december Fiene 

                      25 december Oliver 

Allemaal 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 

25 november  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: 

GeoFort.......spannende speurtochten en doolhoven! 

Kom naar het spannende forteiland van Geofort , binnen en buiten 

staat alles in het teken van kaarten en navigatie. 

Duik de donkere ondergrondse gang in waar je de weg wel eens kwijt raakt! 

Adres: Nieuwe Steeg 74 

4171 KG Herwijnen 

Benieuwd....kijk op www.geofort.ml voor meer informatie. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Tot de volgende nieuwsbrief! 

Team, Bso Natuurlijk 

 

 

 


