
Ouderavond Bso Natuurlijk, maandag 15 juni ( notulen): 

Datum: maandag 15 juni 2015 

Locatie: Het Witte Huisje, Huininkmaat 6 7101 JJ Winterswijk 

Tijd: 20.00 – 21.30 

Aanwezig: Margot Wiggers, leidinggevende Bso Natuurlijk 

                   Willy Kuenen, Bso Natuurlijk ( vervoer) 

Aanwezige ouders: Fam.Bussman, Fam. Hulzink, Fam.Bekkers, 

                                   Fam. Jung. 

Afwezig: Fam. Scholten, Fam. Heming, Fam.Steuber. 

1. Oudercommissie stelt zich voor:  

 

Bso Natuurlijk heeft een oudercommissie bestaande uit  

twee ouders. Mevr. Inge Bekkers en Hr. Mikel Scholten. 

De map van de oudercommissie is voor iedereen  ter inzage. 

Verder zal Mevr. Inge bekkers het voorzitterschap op zich 

nemen en is daarmee het eerste aanspreekpunt voor de 

ouders. Bso Natuurlijk heeft op 27 mei j.l het eerste overleg 

gehad met de oudercommissie, wij hebben toen voornamelijk 

de map behandeld qua inhoud en of er nog gegevens 

ontbraken. Een belangrijke functie van de oudercommissie is 

dat ouders met bijvoorbeeld een klacht deze direct bij de 

oudercommissie kunnen neerleggen, buiten Bso Natuurlijk om. 

2. Hoe gaat het met Bso Natuurlijk?:  

   

Financieel gaat het goed, maar nieuwe kinderen  zou 

welkom zijn. Nieuwe gezichten op de activiteitendagen zet  

zich nog niet door tot nieuwe aanmeldingen,mond op mond 



reclame is belangrijk om bekendheid te krijgen voor Bso 

Natuurlijk, en ook bij het ontwikkelen van de nieuwe flyer 

          zullen we meer specifieke aspecten van de naschoolse opvang 

          vermelden, met foto’s van activiteiten met de kinderen. 

3. Nieuwe flyer van Bso Natuurlijk, wat vinden jullie ervan?: 

 

Vanavond krijgen de ouders de eerst opzet te zien van de 

nieuwe flyer van Bso Natuurlijk. De eerste indruk van de ouders 

is positief en dat is heel waardevol. De ouders geven tips over 

wat zij nog zouden missen op de flyer en naar voren kwam dat 

ouders die op zoek zijn naar opvang voor hun kinderen het 

belangrijk vinden dat het LRKP- nr vermeld wordt en dat de 

organisatie een erkend leerbedrijf is. 

4. Jaaropgave 2014, hoe is dat gegaan? BSN- nummers kinderen: 

 

De jaaropgave voor de ouders van 2014 is verzonden per E- mail 

maar nog niet aan alle ouders in de correcte vorm voor de 

belastingdienst. Voor de ouders die dit nog niet hebben 

doorgegeven, graag de BSN- nummers van de kinderen zo  

spoedig mogelijk doorgeven, zij krijgen dan een andere 

jaaropgave 2014 van Bso Natuurlijk. Jaaropgave 2015 wordt 

voor 1 januari 2016 automatisch verzonden per E- mail. 

5. Wonderlijk Wild en Bso Natuurlijk,tips en ideeen/ tuinmiddag: 

 

Bso natuurlijk heeft een website gevonden met tips en ideeen 

om de tuin een vernieuwende uitstraling te geven. Het gaat 

om de tuin aan de voorkant van het Witte Huisje waar nu ook al 

de vogelhuisjes en de insectenkastjes hangen. Bso Natuurlijk 



heeft aan Scouting Winterswijk gevraagd om eens na te gaan bij 

wie dit stukje tuin hoort. Na het overleg van 8 juli weten wij 

meer. Bso Natuurlijk wil dan graag een tuinmiddag organiseren 

voor ouders en kinderen.  

Wij gaan dan de tips en ideeen gebruiken van Wonderlijk Wild 

maar ook eigen ideeen van ouders en kinderen zijn natuurlijk 

welkom. Wenninkhof in Meddo wil ook wel eens komen kijken! 

6. Mini- thema bakjes: 

 

Op locatie zijn kleine plastic opbergboxen met een groene 

deksel. Met als doel; mini thema’s voor de kinderen aangepast  

aan het seizoen. Kinderen kunnen zien wat in de boxen zit. 

De ene box heeft alleen materialen, in een andere box zit van 

alles om bijvoorbeeld een wormenhotel te maken. Meerdere 

thema bakjes zijn in ontwikkeling. 

7. Zomervakantie: 

 

Bso Natuurlijk is alle weken van de zomervakantie geopend. 

Het zomervakantie formulier is op locatie. Vraag op tijd aan. 

Willy Kuenen heeft vakantie van 18 juli tot en met 20 augustus. 

8. Vragenronde met hapje en drankje: 

 

Vanuit de ouders waren er vanavond niet direct vragen, 

wel tips om de flyer bij de scholen in het dorp te plaatsen 

en niet in het buitengebied. 

De ouders getrakteerd op een glaasje fris en een hapje. 

9. Afsluiting ouderavond en mededelingen: 

 

Met een glaasje fris en een hapje sluit Bso Natuurlijk de 

ouderavond af met een paar mededelingen. 

In de nieuwsbrief van juni komt Bso Natuurlijk op een aantal 



van deze mededelingen nog terug. 

- 8 juli Bso Natuurlijk en Scouting Winterswijk overleg. 

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

- Open dag voor Bso Natuurlijk,wanneer? 

- Rode step komt na de vakantie gerepareerd terug. 

- Aanbod van NME Zevenaar, ook voor Bso Natuurlijk. 

- Nieuwsbrief mag wat korter. 

- Uitleg contracten bij BsoNatuurlijk en tarieven. 

- Protocollenmap. 

- Rode overalls na de vakantie op locatie. 

- Bso Natuurlijk nieuwe vlag voor de mast, na de vakantie. 

- Afmeldingen, altijd door ouders. 

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

Natuurlijk. 

 


