
         “Bso Natuurlijk” 
 
              Nieuwsbrief Juni 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 
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Beste ouders, 

We gaan inmiddels de laatste weken in…en dan begint voor de 

kinderen van Bso Natuurlijk de welverdiende zomervakantie. 

 Een aantal van onze kinderen zullen ook van de vakantie- opvang 

 gebruik maken, en dan gaan we omdat er geen school is leuke 

en langere uitstapjes mee maken. Daarvan wordt u in september dan weer 

op de hoogte gebracht. Verder kunt u lezen welke activiteiten wij de afgelopen  

periode hebben gedaan en over ideeen voor de komende tijd. 

Het eerste overleg met de oudercommissie heeft plaatsgevonden en de 

tweede ouderavond op 15 juni j.l. was informatief en erg gezellig. 

Van beiden vind u in deze nieuwsbrief een verslag. 

Er zijn mededelingen, leuke weetjes, uitstapjes voor de komende tijd 

en nieuws van de overheid. Ook uitleg over contracten bij Bso Natuurlijk, 

welke opvang mogelijkheden er zijn en over de jaaropgaven.  

De voorstellingen van het Openluchttheater  Winterswijk zijn in volle gang, 

dat geeft soms wat drukte bij de locatie van Bso Natuurlijk, maar het 

theaterprogramma is erg leuk. Kijk voor de data van voorstellingen bij 

Bso Natuurlijk. Tot slot gaat het erg goed met de zebravinken. Er zijn 

zes kleintjes die groeien als kool. We gaan kijken voor een extra hokje en 

in september weer op locatie. 

 

Veel  leesplezier,  

Team Bso Natuurlijk.                                             

 

 

   



    “het is druk in het nest” 

 

De oudercommissie: 

Op 27 mei j.l heeft de oudercommissie het eerste overleg gehad met de  

buitenschoolse opvang. Het was een oriënterend gesprek. Er is een map van de 

oudercommissie op de locatie, die is voor iedereen ter inzage. De notulen die 

geschreven zijn over dit overleg zijn te lezen in de oudercommissie map, maar 

ook op de web- site van Bso Natuurlijk. 

 

Ouderavond 15 juni 2015: 

Op 15 juni hadden wij een gezellige ouderavond bij Bso Natuurlijk. 

Niet alle ouders waren aanwezig maar de ouders die er waren hadden 

belangstelling voor de onderwerpen van die avond. Bso Natuurlijk had het 

concept van de nieuwe flyer meegenomen om deze rond te laten gaan. 

Ouders konden hun mening geven en eventuele aanpassingen voorstellen. 

Inmiddels is dat gebeurt. De flyer is bij de drukker en wordt nog voor de 

zomervakantie verspreid. De notulen van de ouderavond zijn te lezen op de 

site van Bso Natuurlijk en in de map van de oudercommissie. Ook andere 

onderwerpen van die avond zijn daar verder in uitgewerkt. 

 



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

In de mei- vakantie hebben wij twee hele leuke activiteiten gedaan. 

Op een van de dagen hadden wij zelfs een bijzondere gast op locatie. 

Hond Bruno was mee en had de tijd van z’n leven. Fijn gewandeld 

in het buitengebied van Winterswijk. De kinderen vonden het erg leuk. 

 

 

 

Later in de week waren wij met een ander groepje de hele dag in touw. 

S ’morgens hebben wij eerst alle kikkers die inmiddels zo groot waren dat ze terug 

moesten in de oorspronkelijke vijver uitgezet. We brachten een bezoekje aan de 

museumfabriek en s ’middags zijn we fijn naar het natuurbad geweest. Met een  

goedgevulde picknickmand op weg en genoten van het mooie weer. Niet 

alleen het water was aantrekkelijk om te zwemmen ook het maken van 

zandsculpturen hoorde erbij! 



 

 

 

…….genieten van een dagje strand… 

En dan kwam de week van de avondvierdaagse……een drukke week voor de 

meeste kinderen want school ging gewoon door en ouders…gewoon aan het werk.. 

Dus tijd om de ouders wat te ontlasten en op de naschoolse dinsdagmiddag 2 juni 

samen met de kinderen een hapje te eten, zo gingen ze goed voorbereid van start. 

Vanaf de maand juni kon je in Winterswijk een bezoek brengen aan open tuinen. 

Bewoners stellen hun tuin open voor bezoekers en wij zijn bij een mooie tuin gaan kijken. 

Dat was een bezoekje waard. 



 

 

 Tot slot heeft Bso Natuurlijk zelf nog een bezoek gebracht aan Liemers in Zevenaar. 

Wij hebben het aanbod van het dieren centrum gekregen en houden contact. 

 

Plannen voor de komende tijd: 

- Tuinmiddag voor ouders en kinderen 

- Achterwand maken voor het aquarium 

- Aardbeien plukken en jam maken 

- Naar de kaas boerderij 

- Vervolg …bezoek open tuin 

 

GGD en protocollen: 

Bso Natuurlijk doet zijn uiterste beste om de locatie op gebied van veiligheid 

gezondheid en hygiene te waarborgen. Er is constante controle op materialen 

en op oneffenheden aan tafels ( hoekjes). Deze worden vervangen als het nodig 

is. Risico inventarisatie lijsten worden iedere drie maanden ingevuld en bijgewerkt. 

Van alle protocollen is een overzichtelijke map gemaakt. Heeft u belangstelling?  



Vraag er eens naar op de locatie. 

 

Calibris wordt SBB: 

Bso Natuurlijk blijft erkend leerbedrijf. De erkenning wordt alleen overgedragen 

aan de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Vanaf 

1 augustus heeft Bso Natuurlijk dan een aanspreekpunt: SBB. Er komt een 

nieuw logo op het huisje, zodra dit toegestuurd is, wordt het geplaatst en 

vervangt het  Calibris bordje. 

 

Samenwerking Bso Natuurlijk, Scouting Winterswijk en het openluchttheater: 

Scouting Winterswijk heeft inmiddels het bord voor de verzamelplaats 

geplaatst bij de parkeerplaats van Bso Natuurlijk, de brandveiligheid van het 

pand door de brandweer van Winterswijk is een feit, dit kon u ook al in 

de vorige nieuwsbrief lezen. Alle facetten worden nu opgenomen in een 

brandveiligheid verslag, en deze gaat weer in de map voor risico inventarisatie. 

Zo weten wij altijd wanneer alles is uitgevoerd en gerealiseerd. 

Na de zomervakantie gaan wij het ontruimingsplan met de kinderen oefenen. 

Op woensdagavond 8 juli heeft Bso Natuurlijk met Scouting Winterswijk  

overleg. 

Het openluchttheater is druk met de voorstellingen, kijk op de flyer voor de data. 

 

Loge van de week/ dieren bij Bso Natuurlijk: 

Wij hebben inmiddels goudvissen als vaste bewoners bij Bso Natuurlijk. 

Ze krijgen nog een andere bak met wat meer ruimte, en een vaste plek 

op locatie. Er komen boekjes en kaarten bij zodat de kinderen optimaal 

bij de verzorging worden betrokken. De wandelende takken hebben wel al  



een mooie nieuwe bak, ook deze dieren kunnen door de kinderen nader worden  

bekeken. De zebravinken….veel kleintjes….zijn terug op locatie na de zomervakantie. 

 

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. 

Op woensdagmiddag 27 mei hebben de zwerfkeien mooie kleuren gekregen. 

Letters werden erop gezet en er werd gepuzzeld om mooie woorden te maken. 

 

 

……puzzelen maar……. 

 

Op woensdagmiddag 1 juli gaan we mini- natuurtjes maken op canvas… 

En om al vast te verklappen….zoiets is de bedoeling…. 



…Natuurlijk Kunstig……………… 

Aanmelden via info@bsonatuurlijk.nl. 

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

de keuken. 

 

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: 

- Op 8 juli hebben Bso Natuurlijk en Scouting Winterswijk overleg; 

- Margot heeft op 16 juni en 11 juli BHV, her- certificering; 

- Open dag, Wanneer? 

- Rode step wordt gerepareerd; 

- Aanbod van Liemers, ook voor Bso Natuurlijk; 

- Rode overalls terug op locatie; 

- Thema bakjes met leuke inhoud; 
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- Een nieuwe vlag voor Bso Natuurlijk….na de zomervakantie 

- Tuin opknappen met Wonderlijk Wild- ideeen; 

- Afmelden van kinderen, altijd door ouders; 

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

- Zomervakantie: Willy Kuenen vakantie van 18 juli t/m 20 augustus; 

- Bso Natuurlijk alle dagen van de zomervakantie open; 

- Nieuwe flyer, verspreiding voor de zomervakantie. 

                            

Weetjes: 

- Fiene  had voetbal weekend 

- Tygo weer uit het gips 

- Drees voetbalt met Oliver 

- Noelle doet aan marjorette in de gymzaal 

- Oliver kreeg een medaille met judo 

- Jaap maakt een hijskraan met Niels 

- Carmen gek op blauw ijs 

- Niels heeft paardrijles met Fransen  

- Gijs maakt een dinossaurus 

- Jens had een kado voor vaderdag 

- Sten ging op schoolreisje 

Meer weetjes: 

- En…..hoeveel ogen heeft de staart van een pauw?.......3 ogen! 

- De atlasvlinder is de grootste nachtvlinder ter wereld, hij heeft een 

spanwijdte van wel 30 centimeter. 

- Hoeveel eet een olifant per dag?.....Een olifant eet wel 100 kilo blad, gras en 

takken per dag. 

- De zwarte neushoorn is de snelste neushoorn, hij kan wel 50km/u halen! 



   …..tevreden insecten….. 

 

 Verjaardagen Mei/ juni: 

- Noelle, 7 mei 

- Jaap ,  14 mei                                

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 

1 juli a.s  van 14.00- 16.00. Natuurlijk mag er ook op een ander moment 

gekeken worden op onze BSO. 

 



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 

 door de ouders/ verzorgers en door Bso Natuurlijk:  
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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: 

Brandweermuseum Borculo: 

Hofstraat 5 

7271 AP Borculo 

Het museum heeft een unieke verzameling van alles wat met de 

brandweer te maken heeft. Het geeft een beeld van de brandbestrijding 

vanaf het allereerst begin tot aan het eind van de jaren 70. 

Maak een ritje in een ouderwetse brandweerwagen……en nog veel meer. 

Entree: 

Volwassenen: € 6,00 



4 t/m 12 jaar € 3,00 

t/m 3 jaar gratis 

 

Hof van Twello/ blote voetenpad: 

Rijksstraatweg 17a 

7391 MH Twello 

Lekker op je blote voeten door gras, grond en water over een terrein van 

12 ha…….Wandel tegelijkertijd terug in de tijd en bezoek o.a de middeleeuwse  

en prehistorische tuin, de wijngaard en de ‘rauwe tuin’…..waar uitsluitend 

gewassen staan die je ‘rauw’ kunt eten. 

Entree: 

Volwassenen: € 6,00 

4 t/m 12 jaar € 3,50 

0 t/m 4 jaar gratis 

 

…..poel met van alles wat.......... 



 Fijne vakantie allemaal en tot de volgende nieuwsbrief! 

Team, Bso Natuurlijk 

 

 

 


