
 

 

         “Bso Natuurlijk” 
 
              Nieuwsbrief april  2017  

 

“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  Bso Natuurlijk 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 nieuwsbrief april van Bso Natuurlijk. 

Weer met veel foto’s van verschillende activiteiten van de afgelopen  

periode. We zijn actief geweest bij verschillende slootjes en hebben 

het kikkerdril tot leven zien komen. Daarnaast natuurlijk ook ander leven 

gespot en in de bakjes op locatie geplaatst zodat alle kinderen konden zien 

hoeveel er eigenlijk wel leeft in het water……Inmiddels is al het waterleven weer  

teruggezet. En verder.. een overzicht van de voorstellingen van het openluchttheater, 

 Pasen en de ontwikkelingen van Bso Natuurlijk tuincentrum. 

 

….blauwe lucht en… .groene verassing 

 

Veel lees plezier, 

Team Bso Natuurlijk 

 

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

 



 

 

…..het begin…… 

                                                  

……de ontwikkeling… 

 

                 …… ….. .. 

…ontdek het waterleven…. 



 

 

 

Creatief………… alleen nog even laten drogen! 

Pasen… … …. … 

                                    

Binnen bouwsels….. en  kunst:      

   

            ..... . …….                         

           



 

 

  …… …..  …….. ……. 

   ……… …… 

 

Plannen voor de komende tijd: 

 

- Aan de slag voor…… Vaderdag 

- Open tuinen dagen 

- klompenmakerij 

- Weidevogels spotten 

- Geiten brei en kaas 

- Lekkere recepten 

 

Stage bij Bso Natuurlijk: 

Over een aantal weken gaat Maaike ons verlaten en zal zij na de 
 
zomervakantie kennis gaan maken met een nieuwe stage plaats. 
 



 

 

 
 
 

Vervoer en VOG: 

Bso Natuurlijk heeft twee flexibele chauffeurs, in bezit van VOG en zullen op de dagen 

worden ingezet als het nodig is, Willy Kuenen verzorgt vervoer over het algemeen 

op de maandag en de dinsdag. Op de overige dagen neemt ook Margot een deel 

van de routes voor haar rekening. 

 

 Bso Natuurlijk, Scouting Winterswijk en het openluchttheater: 

Het seizoen van het openluchttheater is weer begonnen en zo zal het theater 

weer gebruikt worden voor een aantal voorstellingen. 

In overleg met het team van het theater ruimen wij binnen een beetje op 

zodat de artiesten plek hebben om om te kleden en de voorstelling 

voor te bereiden. Hierbij het overzicht van deze data:  



 

 

…de flyer…ook op locatie…. 

 

Op woensdagmiddag 28 juni is er een kindervoorstelling gepland. Ouders die  

bij Bso Natuurlijk op de woensdagmiddag opvang hebben  

 voor hun kind(eren) zijn hiervan op de hoogte. 

Bso Natuurlijk kiest dan voor die middag een mooi alternatief. 

Scouting Winterwijk gebruikt het ‘Witte huisje ’voor bestuursvergaderingen, 

dat zijn enkele woensdagen per jaar, en vinden in de avond plaats . 

 

Woensdag middag  activiteiten bij Bso Natuurlijk: 

Elke  laatste woensdag van de maand organiseert Bso Natuurlijk 

een activiteitenmiddag voor alle kinderen van Winterswijk. 

 Op woensdag middag 29 maart was het tijd voor ‘de wereld van brooddeeg’… 



 

 

………  

….en op de maandagmiddag werd het deeg al even uitgeprobeerd 

met voorbeelden…. 

….. …

….. ….. 

 Op  woensdagmiddag  26 april    waren we druk met magneten….mooie harten voor 

moeder maar ook andere modellen… 

 

….. …. …. 



 

 

Woensdag 24 mei gaan we klimop voor vader….. 

Speciaal voor Vaderdag kunnen alle kinderen van Winterswijk aan deze 

activiteit deelnemen, vanaf 14.00 zijn jullie van harte welkom! 

 

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 bij Bso Natuurlijk. 

Soms worden kinderen vanuit Bso Natuurlijk naar hun sport gebracht waarna ze daar 

door de ouders worden opgehaald. Het brengen vanaf Bso Natuurlijk naar de 

sport accommodatie vereist ook een verklaring van de ouders.  Mocht u dit voor uw kind 

nodig hebben, vraag er even naar bij Bso Natuurlijk. 

Alle toestemmingen worden zowel door de ouders als Bso Natuurlijk ondertekend. 

Mocht u iets willen wijzigen in uw toestemmingsverklaring, laat het ons even weten. 

 

Sparen voor keukenhulpjes: 

Het is gelukt om alle 8 keukenhulpjes te verzamelen! 

Binnenkort ziet u ons aan de slag met deze groene gemakkelijke 

spulletjes. 

...handig stoommandje….toch! 

 



 

 

Mededelingen: 

- Gezamenlijk eten voor de avondvierdaagse, brief voor de ouders week 21. 

- Interactieve ouderavond Bso Natuurlijk…datum en programma volgt. 

- Overleg oudercommissie. 
- Nieuw telefoonnummer?...geef even door. 

- Afmelden van kinderen, altijd door ouders en… 

een ruildag mag altijd. 

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

- Bso Natuurlijk…..flexibel….dus kan altijd! 

- Like ons op facebook….en plaats leuke berichten over plant en dier. 

Weetjes: 

- Drees, viert zijn verjaardag wat later. 

- Sten gaat naar de Bataafse molen. 

- Jiska was in Apeldoorn en kent alle straten. 

- Lars heeft Italiaanse armbanden. 

- Jens maakt van een oud schilderij weer een nieuwe. 

- Jaap geeft een tak een muzikaal tintje. 

- Gijs heeft nu zwem-  ABC. 

- Oliver is gestopt met judo. 

- Damian zorgt voor twee wandelende takken. 

- Noel maakt een bijzonder vogelhuisje. 

- Jip…gek op Guusje! 

- Mees heeft schoolreisje met de klas. 

- Jiska heeft een bakje vol met knutsels. 

- Micha doet een spreekbeurt met een USB- stick. 

- Mickay vangt heel veel kikkervisjes. 

- Kyenne maakt een enkelbandje. 

- Strobbe lust wel een rijstwafel met chocopasta. 

 

Meer weetjes: 

- Een reuzenmiereneter eet erg veel mieren op een dag…… 

tijdens het eten van mieren en termieten gaat de tong 160 keer 

per minuut in en uit de mond, dat is bijna 3 keer per seconde! 

De tong is plakkerig waardoor de insecten blijven plakken. Zo kan 

hij in enkele seconde wel honderden mieren eten. 

- Veel dieren die in de zee leven zijn geen zoogdieren…de dolfijn en  

de walvis wel. Dit is erg bijzonder. 



 

 

- Er is een vogel die bijna een menselijke lach na kan doen, dat is de  

Kookaburra, de grootste soort ijsvogel van de wereld. 

- De meeste arenden jagen zelf, maar de steppearend is daarop een 

uitzondering. Liever steelt hij de prooien van een ander,maar dan wel  

verse prooien,. Hij eet geen ouder vlees. 

- Wordt je kip een beetje mager? Geef hem dan eens wormen of insecten. 

Hier zitten veel gezonde stoffen en veel calorieën in, binnen no- time komt 

je kip dan waarschijnlijk weer aan. 

 

Kikker- weetjes: 

- Kikkers zijn de enige dieren met een kwaakblaas, dit is een stuk huid 

dat zeer sterk kan uitrekken omdat het zich vult met lucht. 

Mannetjes kikkers kwaken alleen om vrouwtjes te lokken om te 

paren, verder niet. Daarom hoor je ze vooral in het voorjaar, voordat 

er eitjes gelegd gaan worden. 

- De, zeer giftige, pijlgifkikker heeft zijn naam te danken aan het feit 

dat indianen vroeger voor de jacht hun pijlen inwreven met het gif van 

deze kikkertjes. 

Kikker- spreekwoorden: 

Er zijn veel spreekwoorden met een kikker. Hieronder de meeste bekende: 

- Een koele kikker: koelbloedig zijn, zich niet snel druk maken. 

- Ergens verkikkerd op zijn: ergens dol of verliefd op zijn. 

- Een kikker in de keel hebben: schor of hees zijn. 

- Een driftkikker: opvliegend. 

- Een kale kikker: een arm persoon. 

- Als een kikker op een kluitje: geen bewegingsvrijheid hebben. 

- De kikkers kwaken in de sloot: er is regen opkomst. 

En dan nog even dit…..toen het kikkerdril tot leven kwam….in de bak…ontstond 

het idee om ze te gaan tellen….bijna onmogelijk …maar hier de ongeveer geschatte 

aantallen: 

Lars:        175 

Gijs:        280 

Micha:  1000 



 

 

Noel:     1300 

Jens:      1018 

Jaap:        550 

Jiska:        303 

Oliver:      625 

Jip:            425 

     

 

Vogels nader bekeken: 

In deze uigave het verhaal over de Kauw. 

Kauwen zijn onafscheidelijke koppels. Als de jongen zijn 

uitgevlogen verzamelen de ouders zich met hen op gemeenschappelijke 

slaapplaatsen. Ze leven in groepen en trekken rond op zoek naar voedsel. 

Van alles wat van bessen en insecten tot patat. 

Bij Bso Natuurlijk onder de dakgoot zit momenteel een nest met jonge  

kauwen. Van binnen het huisje kun je ze horen kakelen. 

 

….mooi….. 

 

  

Gezond in het schap: 



 

 

….. ….  

…bijzondere vormen van biologische eieren………. 

 

Leuk en lekker: 

Bron: Plus Boodschappen uitgave februari 2017: 

….smaakvol…… 

 

Italiaanse Cornetti: ontbijtbroodjes uit Italie. Ze lijken op croissants, zijn 

wat zoeter maar minder vet dan croissants. Het schijnt dat het door de 

Oostenrijkers komt dat cornetti bestaan. Zij bedachten ’halvemaanbroodjes ’en 

gaven het recept aan de Italianen. Die maakten daar vervolgens broodjes in 

de vorm van hoorntjes van. De Fransen kregen het Oostenrijkse recept pas 

later en gebruikten het voor de broodjes die we nu kennen als croissants. 

Nodig: 

- 150 milliliter melk + half vanillestokje + 2 eidooiers 



 

 

- 30 gram suiker 

- 10 gram bloem 

- 2 blikjes afbakcroissants 

- 6 eetlepels aardbeienjam 

- 1 ei losgeklopt 

- een bakplaat 

- bakpapier 

 

Bereiden: 

Verwarm de melk met het halve vanillestokje 10 minuten op laag vuur.  

Verwijder het vanillestokje, schraap met een theelepeltje de zaadjes eruit 

en doe deze terug in de melk. 

Meng de eidooiers met de suiker en bloem in een kom. Schenk er al roerend 

hete melk bij en doe alles terug in de pan. Breng de crème op matig vuur 

tegen de kook en roer goed met een lepel over de bodem van de pan, vooral 

als de crème begint te binden. Laat de crème even koken, doe over in een kom 

en laat het afkoelen. 

Verwarm de oven voor op 180 graden. Rol het croissantdeeg uit en vul 6 

croissants met de banketbakkersroom. Vul de andere 6 croissants met een 

lepel jam. Leg telkens een lepel van de vulling op het brede deel van het deeg. 

Rol het vervolgens op en zorg dat de vulling wordt ingesloten. 

Leg de croissants op een bakplaat bekleed met bakpapier. Bestrijk ze 

met losgeklopt ei en bak ze in 20 minuten goudbruin in de oven. 

 

 

Eet smakelijk! 

 

Verjaardagen bij Bso Natuurlijk: 



 

 

April: 

Micha, 12 april 

Sten  ,  19 april 

Drees,  30 april 

Allemaal 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 24 mei om 14.00.  Maar een ander moment is ook mogelijk. 

 Bel of mail: Tel: 06-87632860/ 0543-563501, info@bsonatuurlijk.nl. 

                       

Uit in het weekend: 

‘ open tuinen in en om Winterswijk’ 

Ook dit jaar is er de mogelijkheid om een mooie tuin te 

bekijken in en om Winterswijk. 

De tuin van Gertie en Ada Leuvenink is op zondag 21 mei 

te bezichtigen. De tuin is een gevarieerde, gezellige, Nederlandse tuin 

net over de grens bij Kotten. Met veel vaste planten, een kruidentuin en 



 

 

een natuurlijke vijver. 

Adres: Bowingkamp 71 

            Oeding, Duitsland 

            Tel: 0049- 2862- 417681 

             Leuvenink- dewit@hotmail.com 

Entree: vrije gift 

 

Tot de volgende nieuwsbrief, Bso Natuurlijk. 

 

….tuinkers in de dop…… 

mailto:dewit@hotmail.com

