
 

 

         “Bso Natuurlijk” 
 
              Nieuwsbrief Oktober 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 oktober is weer van alles te lezen. 

Inmiddels is het herfst- seizoen in volle gang. Er worden 

 mooie foto’s gemaakt van deze periode en van de materialen die 

letterlijk uit de lucht vallen maken we mooie kunstwerkjes. 

 Er wordt nog gedacht om eens een soort expositie te 

houden met al deze kunstwerkjes, daarvoor wordt nog een  

datum geprikt. Naast het buitenleven van Bso Natuurlijk, zijn er natuurlijk 

ook veel rondom- locatie en binnenactiviteiten gedaan. Pompoenen, 

onderzetters schilderen, activiteitenmiddagen. Over deze items verderop  

in de nieuwsbrief. Verder een dagje weg in de herfstvakantie, nieuws uit het OLT  

en de scouting. 

Ook heeft Bso Natuurlijk zelf uitstapjes gemaakt die veel informatie hebben 

opgebracht. Een bezoek aan de open dag van Liemers in Zevenaar, een dagje  

natuurmuseum in Nijmegen met een spannende ontmoeting en ten slot 

een middagje in de steengroeve van Winterswijk. 

Binnenkort krijgt Bso natuurlijk bezoek van een brandweerman, een informatieve 

middag bij de opvang over brand en veiligheid. U krijgt nog een apart info hierover 

uitgereikt. 

Op 12 november start bij ons een stagiaire. Zij zal zich voorstellen in de volgende  

nieuwsbrief. 

 

 

Veel  leesplezier,  

Team Bso Natuurlijk.                                             

 



 

 

   

   …………prachtig toch……………….! 

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

In de afgelopen periode zijn we actief geweest met verschillende dingen. 

U krijgt een korte impressie van deze gebeurtenissen en over het herfstuitstapje  

een kort verslag. 

…….kunst en creatief……( september) 

Dit bouwwerk van eikeltjes en prikkertjes is te bewonderen op locatie. 



 

 

 

…………………pompoenen …..en……..’t Hilgelo…………………( september). 

 

Op  dinsdag 20 oktober ( herfstvakantie) zijn we met een paar kinderen een hele 

dag op pad geweest. We zijn goed voorbereid vertrokken naar Duitsland 

en hebben een bezoek gebracht aan Kettlerhof. Een enorm leuk park waar van alles 

te doen was .Je kon er klimmen en klauteren, skelteren en er waren dieren die je kon  

bewonderen. Met voer, verkrijgbaar in het park was ook de mogelijkheid om de dieren 

wat dichter bij te laten komen. Je kon dan meteen weer mooie foto’s maken. 

En dan de water attracties…ja ja…Normaal gesproken is het daar druk, maar nu aan het  

einde van het seizoen kon je zo doorlopen en zo gingen we een paar keer naar beneden. 

....lief en …actief…… 

 

 



 

 

 

Activiteiten van Bso Natuurlijk:                              

Bso Natuurlijk heeft zelf ook drie activiteiten gedaan. Met als doel 

informatie verzamelen en nieuwe ideeen op doen ten behoeve van 

de naschoolse opvang. Met al deze informatie zijn ook weer groene 

thema bakjes ontstaan. Zowel kinderen als ouders kunnen deze bekijken. 

 

 

…Open dagen en spannende spinnen……………………….. 

 

Plannen voor de komende tijd: 

- Natuurlijke kunst voor presentatie 

- Schorslampjes 

- Uilen themakist 

- Decemberactiviteiten 

- Pepernoten en Co….. 

 

 



 

 

 Bso Natuurlijk en stagiaires: 

 Op 12 november gaan we kennis maken met een stagiaire voor Bso Natuurlijk. 

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

werkzaam zijn op naschoolse uren. In de volgende nieuwsbrief zult u wellicht 

een stukje over haar kunnen lezen. 

 

 Bso Natuurlijk, Scouting Winterswijk en het openluchttheater: 

Binnenkort heeft Bso Natuurlijk overleg met de scouting. Het contract wordt 

verlengt en er worden eventuele nieuwe afspraken in opgenomen. 

De scouting heeft bij twee luiken klemmen bevestigd, zodat deze bij harde wind 

niet gaan klapperen, dit om de veiligheid van de locatie te waarborgen. 

Het seizoen van het OLT zit er op. De laatste voorstelling van hen was wegens 

weersomstandigheden afgelast ( 6 september). Volgend jaar verschijnt het programma 

van 2016, het hangt dan op het prikbord bij de ingang. 

Verder heeft het OLT plannen om een soort keet aan te schaffen. Deze komt te staan bij 

het theater zelf op het stukje waar de tegels liggen. Deze keet zal als opslagplaats dienen 

voor de materialen die nu in het huisje staan. Voor deze aanpassing is nog geen datum, 

maar wij hopen dat dit voor het nieuwe seizoen in orde zal zijn! 

 

Brandveiligheid,oefenen met de brandweer en BHV: 

De locatie van Bso Natuurlijk is in april j.l door de brandweer en de scouting 

gecontroleerd op brandveiligheid. Er is een rapport opgemaakt en alles is prima in orde! 

Op dinsdag 17 november gaan wij met de kinderen van de opvang oefenen met 

de brandweer. Deze zal ongeveer rond 16.00 op locatie zijn. De kinderen kunnen vragen 

stellen en we bedenken een situatie,zodat wij de oefening kunnen uitvoeren. 

Over deze middag schrijft Bso Natuurlijk een rapport.  



 

 

 

Woensdag middag  activiteiten bij Bso Natuurlijk: 

Op de laatste woensdag van de maand organiseert Bso Natuurlijk 

een activiteitenmiddag voor alle kinderen uit Winterswijk. 

 De afgelopen periode hebben wij twee leuke activiteitenmiddagen 

georganiseerd. We hebben schijfjes hout beschilderd, een onderzetter voor 

op tafel, dat was op 30 september, en op woendag 28 oktober was het tijd voor 

Een wormenhotel. Zie hier de foto’s…………………….. 

 

 

 

...........onderzetters …..en ….wormen…………………… 



 

 

Op woensdagmiddag 25 november kunnen kinderen aan een nieuwe 

activiteit deelnemen. Deze middag gaan wij uilenballen pluizen,en krijgen de kinderen 

een heus pluisdiploma! 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: 

- Nieuwe thema bakjes,neem een kijkje; 

- Binnenkort: Bso Natuurlijk overleg met scouting; 

- Afmelden van kinderen, altijd door ouders; 

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

- Oefenen met de brandweer; 

- GGD op bezoek. 

 

Weetjes: 

- Drees bij de reptielen in Artis 

- Sten naar de Bochelse kermis 

- Jens eet n ijsje met chocolade 

- Niels helpt met een baal stro 



 

 

- Jaap leest de Donald Duck 

- Gijs zoekt wormen 

- Noelle knutselt een eend van karton 

- Tygo gewonnen met voetbal 

- Oliver had griep 

- Damian kan goed klimmen 

- Jiska heeft een vlinderhaarband 

- Micha was naar de Slag om Grolle 

 

Meer weetjes: 

- Een geit geeft gemiddeld 4 liter melk op een dag. 

- Een jonge zeehond die zijn moeder kwijt is noemen we een huiler, ze huilen omdat 

Ze nog niet voor zichzelf kunnen zorgen. 

- De eerst vijf jaar van zijn leven brengt een schildpad door drijvend in zeewier. 

Zo heeft hij wel voedsel, maar is hij beschermd tegen roofdieren. 

         

                                    

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: 

Ga eens naar Nijmegen! 

In het centrum van Nijmegen is het natuurmuseum gevestigd. 

Een klein museum met meerdere verdiepingen. 

Momenteel is er een mooie tentoonstelling over spinnen. 

Ze zijn te zien vanaf 15 oktober 2015 t/m 28 februari 2016. 

Bso Natuurlijk is geweest…ben je ook benieuwd? 

Kijk op www.natuurmuseum.nl of vraag even naar de folder bij Bso Natuurlijk. 

 

………………….echt herfst………….. 

 

 Tot de volgende nieuwsbrief! 

Team, Bso Natuurlijk 

 

 

 

http://www.natuurmuseum.nl/

