
 

 

         “Bso Natuurlijk” 
 
              Nieuwsbrief december 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  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/
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Beste ouders, 

November en december zijn voor de kinderen van Bso Natuurlijk 

drukke maanden, er moet soms nog zoveel af voordat de kerstvakantie 

begint en dan is het natuurlijk heel prettig als je bij onze naschoolse opvang 

heerlijk ontspannende dingen kunt doen. Naast een mooi overzicht van wat wij 

allemaal weer gedaan hebben ook een verassing voor de deur van… Sinterklaas. 

Brand en ontruiming werd geoefend op locatie en Bso Natuurlijk had een overleg met  

de oudercommissie. Van beide items een verslag. 

 

 

 

Veel lees plezier, 

Team Bso Natuurlijk 

 

 

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



 

 

Een mooi foto- overzicht……. …volle bak…. 

….interactie-buiten… ..onder de loep… 

 

…..van de Sint?.. …speculaas….. 

 



 

 

.kerst. ..kerstlunch.. 

   

  ….onder de grond……                                     

Binnen bouwsels:       

                



 

 

 ……. ……..bijna hetzelfde…. 

…..en totaal iets anders….. 

                                   

 

Plannen voor de komende tijd: 

- Winter bij Bso Natuurlijk 
- Schilderingen op de ramen 

- Vogels in de winter 

- Bodemdieren en zo onder de grond 

- ijspegels, pinguins en sneeuwuilen 

- Lekkere recepten 

 

Stage bij Bso Natuurlijk: 

 
 
Hallo, 
Ik ben Maaike Welkamp. 
21 jaar oud en ik woon bij mijn ouders en zusje in Aalten. 
In mijn vrije tijd zwem ik graag en geef ik leiding bij  
De Bevers bij Scouting Aalten. Dit doe ik al +/- 7 jaar. 



 

 

 
Na een achtergrond in de detailhandel studeer ik nu  
Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3. 
En kom ik stage lopen bij Bso Natuurlijk in Winterswijk. 
Ik kijk er erg naar uit om hier mijn stage te mogen lopen. 
 
 

 

Brand en ontruiming: 

Bso Natuurlijk verslag brand en ontruiming 6 december 2016: 

Bso Natuurlijk heeft op dinsdagmiddag 6 december rond 16.00 

een brand en ontruimingsoefening uitgevoerd. 

Bso Natuurlijk is verantwoordelijk voor de brandveiligheid tijdens 

naschoolse uren. 

De houder ( Margot Wiggers), tevens BHV- er op locatie houdt nauwlettend 

de veiligheid in de gaten, let op aandachtspunten en neemt maatregelen 

als deze nodig zijn. 

De brandveiligheid van het gebouw wordt jaarlijks namens Scouting  

Winterswijk gecontroleerd. Ouders zijn op de hoogte gesteld van deze  

dag door middel van een informatie brief. 

 

Taakverdeling dinsdag 6 december: 

Maaike( stagiaire Bso Natuurlijk) verzamelt alle kinderen en brengt hen  

naar de verzamelplaats van de opvang. Zij neemt mee,het evacuatieboxje met 

alle telefoonnummers en de telefoon. Zij draagt de gele bodywarmer van 

Bso Natuurlijk, in de jaszak zit altijd nog een extralijst met alle  

telefoonnummers. Op de Verzamelplaats controleert zij of alle kinderen er zijn. 



 

 

Margot Wiggers ( BHV), draagt het BHV- vest en doet de controle op locatie, 

doet ramen en deuren dicht,stekkers uit de stopcontacten en controleert  

beide toiletten. Zij neemt ook de telefoon mee en voegt zich bij de  

verzamelplaats. Hier volgt nog een controle ronde of iedereen er is. 

 Men wacht op de hulpdiensten en stelt de ouders op de hoogte. 

Niemand mag de verzamelplaats verlaten tot en de ouders en de hulpdiensten 

er zijn. 

Vandaag, 6 december hebben wij de ontruiming op twee manieren geoefend. 

1 keer via de voordeur, daarna rechtsom naar de verzamelplaats, en 1 keer 

via de nooddeur in de tweede ruimte van het gebouw, linksom naar de  

verzamelplaats. 

Bij de ontruimingsoefening via de nooduitgang in de tweede ruimte hebben wij 

het pand laag bij de grond verlaten. Deze oefening was bedoelt om de kinderen  

te leren hoe het pand te verlaten mocht er rookontwikkeling ontstaan. 

Conclusie brandoefening 6 december 2016: 

Taakverdeling is bij brand en ontruiming heel belangrijk. Iedereen voert zijn  

 afgesproken handelingen uit en men kan snel en veilig het gebouw verlaten. 

Na de twee oefeningen hebben wij binnen aan de ronde tafel nagepraat 

over de oefening van vandaag. Wij lieten pictogrammen zien aan de kinderen 

en vroegen hen de betekenis hiervan. Het pictogrammenspel bestaat uit  

foto’s van dingen die bij brand en ontruiming belangrijk zijn. Bijvoorbeeld 

een foto met het pictogram van de verzamelplaats en waar deze is en hoe 

noodverlichting eruitziet( hoeveel heeft Bso Natuurlijk er ?). 

Afronding oefening: 



 

 

Na het pictogrammenspel konden de kinderen weer verder met hun 

activiteiten. 

Brand en ontruiming wordt bij Bso Natuurlijk tenminste 1 keer per  

jaar geoefend. 

Margot Wiggers, Bso Natuurlijk, Winterswijk( Huininkmaat 6) 

6 december 2016. 

 

….Bso Natuurlijk verzamelplaats in geval van nood….. 

 

Vervoer en VOG: 

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

worden ingezet als het nodig is. 

 

 Bso Natuurlijk, Scouting Winterswijk: 

Medio januari zal er overleg plaatsvinden tussen Bso Natuurlijk 

en Scouting Winterswijk. De datum wordt nog gepland.  

 

Oudercommissie: 

 



 

 

Overleg oudercommissie BSO Natuurlijk  6-12-2016 

Aanwezig: Margot Wiggers (directie BSO natuurlijk) en Inge Bekkers (oudercommissie) 

1. Margot opent de vergadering 

2. Notulen 27-1-2016 

-Een tuin maken mag niet i.v.m. openluchttheater. De keet voor het openluchttheater is 

geplaatst. Hierdoor is de kast van het openlucht theater verplaatst wat veel ruimte geeft in 

het gebouw van BSO natuurlijk. In het voorste stuk van het openlucht theater is een put 

gemaakt. Bij voordeur huisje bij de eerste heg. Daar kan het openluchttheater water pakken. 

De mensen van het openluchttheater komen weinig opruimen. Margot heeft hen daarom 

gevraagd na de jaarwisseling te komen helpen opruimen. Ook wil zij dit nog oppakken met 

de scouting. Na nieuwjaar belt ze ook de Rova voor hulp bij het opruimen van het vuurwerk. 

-Activiteiten op de woensdagmiddag. Er is af en toe een kind. Margot doet daarom veel van 

de activiteiten ook onder BSO tijd. 

3. Stagiaire BSO. Inge van de oudercommissie heeft kennis gemaakt met Maaike Welkamp 

nieuwe stagiaire BSO. Maaike volgt de BBL opleiding tot pedagogisch medewerker niveau 3. 

Het stageverslag is gelezen door de oudercommissie. Verslag ziet er goed uit.  Maaike is een 

goede en enthousiaste stagiaire. Inge wenst Maaike veel succes en plezier bij haar stage bij 

BSO Natuurlijk. 

4. Nieuwe folder van klachtenloket kinderopvang wordt uitgereikt aan ouders bij aanmelding. 

Folder ziet er duidelijk uit en is gelezen door oudercommissie. Er zijn dit jaar geen klachten 

binnen gekomen. 

5. Er komt vanaf 1-1-2019 een nieuw  financieringssysteem voor kinderopvang. DUO gaat dit 

overnemen van de belastingdienst. DUO zal alle betalingen rechtstreeks aan de kinderopvang 

overmaken. Kinderopvang stuurt rekening naar Duo. Duo stuurt rekening aan ouders. Ouders 

betalen aan Duo. Duo vult het bedrag aan met overheidsbijdrage en betaald de rekening aan 

de kinderopvang. Oudercommissie en BSO natuurlijk denken dat het een verbetering is. Het 

voorkomt veel nabetalingen door ouders of overheid. 

6. Inspectiebezoek GGD op 8 september 2016. Inspectierapport GGD is zeer positief. Goede 

bejegening van de kinderen, warm en uitdagend klimaat. Daarnaast heeft Margot een brief 

van de gemeente ontvangen n.a.v. het rapport waarin complimenten worden gegeven aan 

BSO natuurlijk. 

7. Risico inventarisatielijsten van BSO natuurlijk zijn ieder kwartaal goed bijgehouden.  Ze zijn 

gezien en getekend door de oudercommissie.  De lijsten moeten wettelijk gezien ieder jaar 

worden bijgehouden maar Margot doet dit ieder kwartaal omdat ze dat overzichtelijker 

vindt. 

8. Mededelingen en opmerkingen: 

Margot: Uitwerking brand en ontruimingsoefening 6-12 volgt nog. 

Inge: geeft haar complimenten aan BSO natuurlijk voor het enthousiasme waarmee Margot 

haar BSO runt en de keurig bijgehouden administratie. Margot bedankt voor de fijne opvang! 

 

Woensdag middag  activiteiten bij Bso Natuurlijk: 



 

 

Op de laatste woensdag van de maand organiseert Bso Natuurlijk 

een activiteitenmiddag voor alle kinderen van Winterswijk. 

 Woensdagmiddag 30 november stond in het teken van.. raffia, raffia, raffia. 

Een mooi materiaal waar je de leukste dingen mee kan doen… 

Zie hier de foto’s….. 

……….. ….. 

 

Op woensdagmiddag 28 december kunnen kinderen aan een nieuwe 

activiteit deelnemen. Deze middag gaan wij met walnoten aan de slag. 

Originele kaarsenhouders….gezellig voor op tafel! 

Een vriendje of vriendinnetje is ook van harte welkom bij deze middag. 

De flyer van deze activiteit hangt bij de ingang van Bso Natuurlijk. 

Wij starten met deze activiteit om 14.00. 



 

 

 

 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 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. 

mailto:info@bsonatuurlijk.nl


 

 

 

Mededelingen: 

- 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….in de sneeuw tijdens de kerstvakantie. 

- Sten vind de nieuwe school erg mooi geworden. 

- Lars heeft een handbaltoernooi met groep 7 en 8. 

- Jens maakt een pruik van rolletje papier. 

- Jaap is kampioen voetval en heeft een drukke vakantie. 

- Gijs oefent voor zwemdiploma C met een regenjas aan. 

- Oliver zet de speakers in elkaar en stuurt een foto. 

- Damian laat een Spaanse munt zien. 

- Jiska….een toets over natuur over het zonlicht en een prisma. 

- Micha ….plant een beukennootje. 

Meer weetjes: 

- Katten gebruiken hun snorharen om te bepalen of ze door een bepaalde 

opening kunnen. De snorharen fungeren als liniaal, ze zijn net zo breed als 

het breedste punt van de kat. Kunnen de snorharen er niet door…dan komt 

de kat klem te zitten als hij of zij het toch probeert. 

- Welk hert produceert de voedzaamste melk?...Rendierenmelk bevat zeer veel 

goede voedingsstoffen. 

- Het konijn is eigenlijk geen knaagdier, maar hoort bij de ‘Lagomorpha’. Deze 

hebben als kenmerk dat ze 4 snijtanden in de bovenkaak hebben en 2 in de 

onderkaak.  

- Jonge slangen vervellen heel vaak, omdat ze hard groeien en hun huid niet 

meegroeit. Dit doen ze iedere 4-8 weken. 

- Het tropisch regenwoud is ontzettend dicht begroeid. Omdat de bomen zo dicht op 

elkaar staan komt slechts 2% van de zon tot helemaal op de grond. 

- Het is voor vleermuizen heel makkelijk om te blijven hangen. Er zijn natuurlijk 

bepaalde spieren nodig om op de kop te hangen, maar als de vleermuis eenmaal 

hangt voor de nacht, blokkeren de spieren en kost het hem helemaal geen moeite 

of energie meer.        



 

 

 

Vogels nader bekeken: 

De merel is een bedachtzame alleseter. Hij scharrelt over het gazon 

en af en toe trekt hij een sprintje om daarna stil te staan. Met zijn kop schuin 

omlaag speurt hij naar een worm….maar ze eten ook graag bessen! 

En dan tot slot de mannetjes hebben zwarte veren…en de vrouwtjes zijn bruin. 

…….. ………….. 

  

Gezond in het schap: 

 

 

…Altijd lekker…speciaal met de ‘R ‘ in de maand….. 

 

Leuk en lekker: 

Walnootmoppen: 



 

 

( voor ca. 10 stuks, ca. 15 minuten + 10 minuten oventijd) 

Nodig: 

- 100 gram gepelde walnoten + extra om te garneren 

- 200  gram amandelspijs 

- 1 ei 

- Snufje kaneelpoeder 

- Poedersuiker om te bestuiven 

- Bakplaat met bakpapier 

Bereiden: 

Maal de walnoten fijn in een keukenmachine en rooster een paar minuten in een droge, 

hete koekenpan. Meng het amandelspijs met het ei in de keukenmachine en voeg de  

geroosterde walnoten en kaneel toe. Verwarm de over voor op 180 graden Celsius. 

Bestuif het werkvlak met poedersuiker en vorm een rol van het notenmengsel. 

Snijd de rol in plakjes van circa 2 cm dik en druk in elk stukje een halve walnoot. 

Verdeel over de bakplaat en bak de koekjes in de oven in circa 10 minuten goudbruin. 

Succes en eet smakelijk! 

 

Verjaardagen bij Bso Natuurlijk: 

- 26 november, Gijs 

- 25 december, Oliver 

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 28 december 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: 

Ballorig Zutphen 
 

Adres: 

Dreef 12 

7202 AG Zutphen 

Tel: 0575- 542297 

Prijs: kinderen € 7,50, volwassenen en begeleiders gratis 

Weekend openingstijden: zaterdag: 10.00- 19.00 en zondag: 10.00- 19.00 

www.ballorig.nl/ zutphen 

 

Tot de volgende nieuwsbrief, Bso Natuurlijk. 

 

 

http://www.ballorig.nl/

