
 

 

         “Bso Natuurlijk” 
 
              Nieuwsbrief februari 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 

 

 

 

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


 

 

Beste ouders, 

 

Voor u de eerste nieuwsbrief van 2016, met natuurlijk alle 

activiteiten in een overzicht, weetjes en vanaf nu in iedere uitgave 

 vijf  nieuwe rubrieken; “Bso Natuurlijk Tuin- Centrum”, “ leuk en lekker”, 

“binnen bouwsels ”, “gezond in het schap” en “vogels nader bekeken” 

 Verderop meer uitleg over deze thema’s. 

Op woensdagavond 27 januari heeft Bso Natuurlijk overleg gehad met 

de oudercommissie en een aantal agendapunten doorgenomen. 

 Zij hebben een aantal stukken gezien die in het kader van de  

nieuwe regelgeving binnen de Wet Kinderopvang door de oudercommissie 

bekeken moeten worden. 

Ook met Scouting Winterswijk is een gesprek geweest over een aantal punten. 

En verder…. In de Huininkmaat zijn medewerkers van ROVA boomverzorging druk bezig 

met snoeien. U heeft het ongetwijfeld opgemerkt. De werkzaamheden waren hard nodig. 

Door de stevige wind hingen vele takken net niet vallend aan de boom en zo wordt de hele 

omgeving nagekeken. Zij denken eind week 10 ( tweede week van maart) klaar te zijn  

en willen dan ook de weg nakijken. Het blijft een modderig pad maar zij zullen hun best 

doen, en het rijcomfort verbeteren. 

Tot slot heeft Bso Natuurlijk een prima inspectierapport van de GGD mogen ontvangen! 

 

 

 

Veel  leesplezier, 

 

Team Bso Natuurlijk  



 

 

 

   

   …nog steeds een beetje winter……………….. 

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

Met de wisselende weersvoorspellingen van de afgelopen tijd pas je  

de activiteiten daarop aan….zodat je een overzicht krijgt van binnen en buiten 

bij Bso Natuurlijk……………………………..  

     

…………..sneeuw lantaarntje ….….sneeuwster en…………………….. in de boom……… 



 

 

………schilderijtjes van stof….. 

 

 

 

       

…………..hout branden…………….                                                ……………bij de dieren……………  

Binnen bouwsels: 

Gemaakt deze periode:    

 ……. ………….. ……. Opmerkelijk toch!                           



 

 

                          

 

Plannen voor de komende tijd: 

- Van winter naar voorjaar 

- Niet voor de paashaas! 

- Papier mache-dieren-project 

- Bso Natuurlijk Tuin-Centrum  

Bso Natuurlijk Tuin- Centrum: 

 

Met  het nieuwe seizoen in het vooruitzicht heeft Bso Natuurlijk haar 

tuincentrum geopend. Met een thema bak vol met zaden kunnen de kinderen 

zaaien, zien groeien,verpotten, verzorgen, water geven om tenslotte met trots de plant 

in eigen tuin uit te zetten. Alles is mogelijk…..tuinkruiden, sla- plantjes, tomaten- plantjes  

zonnebloemen noem maar op…en wat nog niet in het bakje zit….het assortiment kan  

worden uitgebreid!  

 

Stage: 

Onze stagiaire heeft het prima naar haar zin bij Bso Natuurlijk. 

Haar contact met de kinderen verloopt prima en ondersteunt hen 

bij de activiteiten. Ook bij de opdrachten voor school worden de kinderen betrokken. 

Verder ziet haar werk en de uitgewerkte opdrachten er verzorgd uit. 

Ga zo door! 

 

 



 

 

…..even de poot van de schildpad vasthouden…. 

 

 

 

GGD, oudercommissie en het inspectierapport: 

 

Op 14 december 2015  heeft de inspectie van de GGD Bso Natuurlijk een 

bezoek gebracht. Met het resultaat van het rapport zijn we heel tevreden. 

Het inspectierapport is ter inzage bij Bso Natuurlijk op locatie en daarnaast is 

een exemplaar naar de gemeente gestuurd. Ook is het rapport openbaar gemaakt in het 

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.  

Op 27 januari had Bso Natuurlijk overleg met de oudercommissie. De agendapunten 

van dit overleg en de notulen kunt u vinden in de map van de oudercommissie 

als u daar belangstelling voor heeft. 

De oudercommissie heeft naast het inspectierapport ook het pedagogisch beleidsplan 

doorgelezen en het informatie boekje. Een paar kleine aanpassingen waren nodig. 

 

 Bso Natuurlijk, Scouting Winterswijk en het openluchttheater: 

 



 

 

Bso Natuurlijk heeft met Scouting Winterswijk goede afspraken gemaakt 

tijdens het overleg op 21 januari j.l. De huurovereenkomst is herzien. 

In juni zal weer een evaluatie moment plaats vinden. 

Het openluchttheater gaat in april, datum nog niet bekent, een keet plaatsen 

waar zij vanaf het komende seizoen hun spullen zullen bewaren, er komt dan meer  

ruimte vrij voor Bso Natuurlijk. Wel wordt de ruimte voor de voorstellingen volgens 

afspraak voor hen in orde gemaakt. Voor alle data van de voorstellingen komt een 

affiche in het huisje te hangen. 

 

Woensdag middag  activiteiten bij Bso Natuurlijk: 

 

Op de laatste woensdag van de maand organiseert Bso Natuurlijk 

een activiteitenmiddag voor alle kinderen van Winterswijk. 

Op woensdag middag 27 januari maakten we dromenvangers in winterse kleuren, 

en woensdag middag 24 februari zorgden wij voor de vogels met een  

vogel- voeder- mobile………foto’s: 

 

...dromen……. …voederen….. 



 

 

 

Op woensdagmiddag 30 maart kunnen kinderen aan een nieuwe 

activiteit deelnemen. Deze middag gaan wij  een herbarium maken 

van lentebloemen. 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: 

- Binnenkort: ouderavond bij Bso Natuurlijk; 

- 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? 

 

Weetjes: 

- Drees kijkt naar voetbal van de Graafschap 

- Fiene maakt een onsie met het team 

- Sten gaat zwemmem en oefent met judo 

- Jens vertelt dat de tegenstander vakantie heeft 

- Niels doet oefeningen op het paard 



 

 

- Jaap raadt kaarten 

- Gijs draagt een helm 

- Lars heeft techniek op school 

- Noelle gaat in en uit op de trampoline 

- Tygo: het feest ging niet door 

- Oliver ging naar de film 

- Damian legt uit over de opvouwbare tas 

- Jiska plakt een groene schildpad 

- Micha en de pyramide van blokjes 

Meer weetjes: 

- Een bij kan 30 km/uur vliegen, over 1 km doet hij 2 minuten….. 

- Een olifant bestuurt zijn slurf door middel van wel 150.000 spieren…. 

hij heeft geen botten in de slurf! 

- Een struisvogel heeft maar kleine hersenen…..maar zijn ogen…daar kan 

hij wel 3,5 km ver mee kijken. 

 

  .......papiermache….voorproefje……… 

 

Vogels nader bekeken: 

In de categorie opmerkelijke nestbouwers is de boomklever een kleine 

druktemaker. U ziet hem op een boomstam heen en weer lopen en is 

een echte metselaar. Niet alleen metselt hij de opening van het nest vakkundig 

op z’n eigen maat, ook binnenin pleistert hij alles dicht.    



 

 

     …..de boomklever……. 

 

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….. 

 

……al getest door de kinderen en ok!............. 

 

Leuk en lekker: 

Een recept. Deze keer geplaatst door Bso Natuurlijk…..maar kinderen mogen  

ook een leuk idee of een recept doorgeven: 

“Hartige Cupcakes”: 

- Een aardappel + 125 gram meel+ 1 theelepel bakpoeder 

- 1 ei + 100 milliliter melk 

- 80 gram geraspte kaas 

- 1 sjalotje, fijngesneden 

- Zout en peper 

Verwarm de oven op 200 graden, schil en kook de aardappels tot 

 ze gaar zijn. Kluts het ei en meng met de melk, voeg zout en peper toe. 

Meng de geraspte kaas en de ui erdoor. 

Pureer nu de aardappels en roer het goed door het beslag. 

Eventueel kun je paprika of gebakken spekjes toevoegen. 



 

 

Doe 6 papieren vormpjes in een muffinvorm en verdeel het beslag. 

Zet de cakejes in de oven en bak ongeveer 25 tot 30 minuten. 

Eet smakelijk! 

 

Verjaardagen bij Bso Natuurlijk: 

Januari: 8 januari Lars 

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 30 maart  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: 

Overal molens…….. 

Weet jij waarom er in Kinderdijk zoveel molens staan? 



 

 

Kom op bezoek en ontdek het! Je vindt er maar liefst 19 

windmolens uit de 18e eeuw die wereldwijd als Nederlandse iconen 

worden gezien….Dus trek je overall aan, stap in echte molenaarsklompen 

en help de molenaar in en rond zijn molen. 

Voor informatie en openingstijden zie: www.kinderdijk.nl 

 

 

………………alles groen bij Bso Natuurlijk……….. 

 

 Tot de volgende nieuwsbrief! 

 

Team, Bso Natuurlijk 

 

 

 

http://www.kinderdijk.nl/

