
 

 

         “Bso Natuurlijk” 
 
              Nieuwsbrief februari 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 de allereerste  nieuwsbrief van 2017. 

Inmiddels  is het maart en gaan we richting het voorjaar met mooie 

dagen waar we graag gebruik van maken maar u krijgt in deze brief  

nog een mooi overzicht van de maanden januari en februari waarin 

verschillende activiteiten centraal stonden. Winterse activiteiten zowel 

binnen en buiten…de mooie raamschilderingen en een mooi compliment 

van de Geschillencommissie. 

……. ……. 

Een mooie uil op het raam………… en een nu nog kale boom in winterzon.. 

 

 

Veel lees plezier, 

Team Bso Natuurlijk 

 

 



 

 

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

……de sneeuwuil en.. …. pinguins op de Zuidpool.. 

 

…. …… 

                        buiten………………………ook buiten.. maar daarna binnen..( in de vriezer).                            

 

……………… ……  

                     bos……………………………voor de vogels……………………. gebak!.......   

                                    

Binnen bouwsels:       



 

 

   ……………. ……. 

           plastic……                                                         hout…… 

……. ………. 

          ijspegels uit een eierendoos……….een bos van mos van het dak…. 

                                   

 

Plannen voor de komende tijd: 

- Voorjaar bij Bso Natuurlijk 
- Bso Natuurlijk tuincentrum heropend 

- Vogelhuisjes 

- Frisse tinten voor een nieuw seizoen 

- Waterleven en kikkerdril 

- Lekkere recepten 

- Ver( kijken) en flamingo’s 

 



 

 

Stage bij Bso Natuurlijk: 

Maaike heeft laten weten dat zij het naar haar zin heeft bij Bso Natuurlijk. 
 
Zij zal tot medio juni/ juli op de maandag en de dinsdag aanwezig zijn van 
 
13.00 – 18.00, maar ook zal zij tijdens vakantieopvang een dagje meedraaien. 
 

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 en ook Maaike is inzetbaar. 

 

 Bso Natuurlijk, Scouting Winterswijk en OLT 

Het overleg met Scouting Winterswijk heeft in januari plaats gevonden. 

Het contract is weer voor een half jaar verlengd, en op 1 februari ondertekent 

door beide partijen. 

Het openluchttheater zal ook dit jaar in de zomermaanden weer voorstellingen 

gaan geven, maar nog niet alle data zijn bekent. De meeste voorstellingen 

zullen plaatsvinden in het weekend of op een vrijdagavond. 

Kindervoorstellingen op de woensdagmiddag. Ouders die bij Bso Natuurlijk op de  

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

Bso Natuurlijk kiest dan voor die middag een mooi alternatief. 

Data die nu via de e- mail bekent zijn, zijn: 

- Donderdagochtend 18 mei.  

- Woensdagmiddag 18 juni. 

 

 

Oudercommissie, klachten jaarverslagen en geschillenrapport: 

Bso Natuurlijk heeft op 22 februari het rapport ontvangen van de Geschillencommissie 



 

 

2016. In 2016 zijn er geen geschillen ingediend en daar zijn wij trots op! 

Bso Natuurlijk zal nog per post een certificaat ontvangen waarop staat dat de  

organisatie het afgelopen jaar geschilvrij was. Dus die krijgt bij aankomst  een mooi 

plekje op de locatie. 

Naast het rapport van de geschillencommissie, schrijft Bso Natuurlijk ook zelf een rapport 

over het afgelopen jaar. 

 

Deze stukken zijn ook op locatie ter inzage en zullen  door de oudercommissie 

ondertekent worden. Daarvoor maakt Bso Natuurlijk apart een afspraak met de 

oudercommissie. 

 

Woensdag middag  activiteiten bij Bso Natuurlijk: 

Elke  laatste woensdag van de maand organiseert Bso Natuurlijk 

een activiteitenmiddag voor alle kinderen van Winterswijk. 

 Woensdagmiddag 25 januari stond in het teken van winterse mozaïeken. 

Met een canvas ondergrond als basis…..een foto…. 

 

 



 

 

Woensdagmiddag 22 februari waren we zorgzaam voor de vogels in de winter. 

…. ……….  

….dromenvangers voor de vogels………………………….en nog een keer taart……. 

Woensdag 29 maart staat  de wereld van brooddeeg centraal. 

Brooddeeg kun je heel makkelijk zelf maken….als alternatief voor klei.. 

We starten rond 15.00, aanmelden kan via info@bsonatuurlijk.nl. 

In week 12 hangt de flyer op locatie bij de ingang van de deur.  

In de keuken op de spiegel hangt het jaaroverzicht van 2017. 

 

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


 

 

 

Sparen voor keukenhulpjes: 

Bso Natuurlijk is druk aan het sparen voor mooie groene keukenhulpjes. 

Dat kan door middel van zegeltjes bij Plus Supermarkt. 

Wilt u een zegeltje schenken? Graag! 

….dit zou leuk zijn…. 

 

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…ontdekt een tweede boshut. 

- Sten wordt opgehaald met de fiets. 

- Lars is nu gediplomeerd typ- expert! 

- Jens gebruikt een vlieger ook als boemerang. 

- Jaap geeft cadeautjes en krijgt cadeautjes… 

- Gijs heeft gel in z’n haar.  

- Oliver en OBS- Kotten hebben een schaakbeker. 



 

 

- Damian doet een experiment met kristallen. 

- Noel slaap ontspannen in een chocolade slaapkamer. 

- Jip…Bluppie, Guppie en Bob…( voor de goudvissen). 

- Mees heeft een lantaarnpaal beklommen.. ( vertelde oma). 

- Jiska voert aktie voor de haai. 

- Micha heeft trommelles in de kelder 

 

Meer weetjes: 

- Goudvissen kunnen wel 20 jaar worden! Helaas halen ze dit meestal  

niet in een aquarium, maar als je ze genoeg ruimte geeft en goed voor 

ze zorgt worden ze dus ontzettend oud!  

- ….Er zijn garnalen die het eerste jaar vrouwelijk zijn en daarna een 

mannetje worden! Maar dat geldt niet voor onze ‘gewone garnaal’ 

die in de Noordzee en Waddenzee leeft. 

- een mierenkolonie zal langzaam uitsterven als de koningin doodgaat. 

Dat komt omdat zij de enige is die voor nieuwe mieren kan zorgen. 

- Hoewel de huismus de op een na meest voorkomende vogel in 

Nederland is, staat hij wel op de rode lijst. Dat betekent dat hij bedreigd is. 

Dat komt omdat de populatie sterk is afgenomen de laatste jaren, 

vooral omdat er steeds minder broedplaatsen zijn. Als je dit lieve 

vogeltje wilt helpen…hang een goed nestkastje op. 

- Hebben schildpadden eigenlijk oren?jazeker alleen niet zo zichtbaar 

als bij ons. Het is meer een soort rond vliesje aan de zijkant van de kop 

en dat is meteen hun trommelvlies. 

- Muggen en vliegen hebben een hekel aan walnootbladeren. 

Als je er een paar verpulvert en ze in je kamer zet dat zal je minder 

last hebben van deze vliegende beestjes.       

 

Vogels nader bekeken: 

De huismus is honkvast en leeft graag in grote groepen. 

Als een huismus een zaadrijke plek vindt dan roept hij zijn soortgenoten. 

In een groep is hij veiliger, en vindt dezelfde mus een stukje brood….dan 

vliegt hij er onopvallend mee weg! 



 

 

 sjiep….sjiep…. 

  

Gezond in het schap: 

 

…smaakvol , gezond en geeft energie tijdens naschoolse uren…. 

 

Leuk en lekker: 

Bron: Plus Boodschappen uitgave februari 2017: 

Super- clubsandwich: 

Nodig: 

- 3 sneetjes volkoren- of meer granenbrood 

- 1 eetlepel pindakaas 

- 1 kleine banaan in plakjes 

- 2 -3 plakken gerookte kipfilet 

- 1 kleine winterwortel, geraspt en geschrapt 

- 1 eetlepel yoghurt of mayonaise 

- 1 eetlepel tomatenketchup 

- 1 tomaat in dunne plakjes 

- 1-2 plakken kaas 

Bereiden: 



 

 

Rooster de sneetjes brood in een broodrooster of tosti- ijzer, verwarm de ovengrill. 

Leg de geroosterde sneetjes brood naast elkaar. Besmeer 1 sneetje brood met 

pindakaas en leg er plakjes banaan op. Leg daarop een sneetje brood belegd met 

kipfilet. Verdeel over het laatste sneetje brood plakjes tomaat met daarop de kaas. 

Leg dit sneetje brood even onder de ovengrill tot de kaas smelt en leg bovenop 

de sandwich. Snijd de club- sandwich schuin doormidden en steek eventueel vast 

met een prikker. 

Wist je dat een club- sandwich voor het eerst werd gegeten tijdens 

een paardenrace in Amerika? 

 

Eet smakelijk! 

 

Verjaardagen bij Bso Natuurlijk: 

….Geen verjaardagen deze keer……volgende keer weer!               

                                   

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 29 maart om 15.00.  Maar een ander moment is ook mogelijk. 



 

 

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

                       

Uit in het weekend: 

Museum Buurtspoorweg 

Stationsstraat 3 

7481 JA Haaksbergen 

Tel: 0535- 721516 

info@museumbuurtspoorweg.nl 

 

Tot de volgende nieuwsbrief, Bso Natuurlijk. 

 

…….en kijken maar…… 

mailto:info@museumbuurtspoorweg.nl

