
 

 

         “Bso Natuurlijk” 
 
              Nieuwsbrief juni  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, 

Inmiddels volgt de nieuwsbrief van juni. 

Van zowel binnen als buiten weer een mooi foto overzicht. 

De wandelende takken gingen op de foto en de cavia’s waren op locatie. 

Er was modder en gezelligheid tijdens het etentje voor de avondvierdaagse. 

Zelf gingen we even kijken bij de flamingo’s in het Zwillbrocker Venn, vast 

een voorproefje want ook voor kinderen is dit erg leuk. 

 Margot heeft her certificering gedaan voor BHV en EHBO…en 

die hangt netjes in de keuken. 

 

  … …… …. 

Cavia’s en wandelende takken…. 

Veel lees plezier, 

Team Bso Natuurlijk 

 

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



 

 

... … … … 

Modderavonturen! 

                                                  

… ….strandbad…en buitenpret… 

 

… … ….. 

Stageopdracht… 



 

 

… …. … 

Dromenvangers en Bso Natuurlijk Tuin Centum in een nieuw jasje ( of kistje?) 

Zwillbrocker Venn: 

Prive heeft Bso Natuurlijk een bezoekje gebracht aan de flamingo’s…. 

 

…in een prachtig gebied. 

De flamingo’s zijn er in grote getallen te zien en een uitstapje waard. 

Het uitstapje zelf neemt wel  tijd in beslag en is alleen daarom al meer geschikt  

voor een vakantieopvang dag in plaats van een naschoolse middag. 

…ook wandelen met flora en fauna… 

  Dus…nog steeds in de planning…en de verrekijkers mee!  



 

 

                                 

Binnen bouwsels….. en  kunst:      

… .. …                               

           

  ….kunst… 

   

 

Plannen voor de komende tijd: 

 

- Vlinders voor binnen en buiten 

- Blote voetenpad 

- Hommels en bijen 

- Kleur aan interieur 

- Bso Natuurlijk tuincentrum/ kruiden 

- Dekselse onderzetters 

 

Stage bij Bso Natuurlijk: 



 

 

Bso Natuurlijk is een prima plek waar je stage kan lopen in de categorie 
 
‘Buitenschoolse opvang’. In november zullen wij weer kennis gaan maken met een  
  
nieuwe stagiaire van het Graafschapcollege. 
 
 

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: 

 Bso Natuurlijk heeft op 19 juli aanstaande overleg met  Scouting Winterswijk. 

Wij verlengen dan ons contract voor een half jaar en bespreken een 

belangrijk punt omtrent de gewijzigde eisen voorziening luchtverversing kinderopvang. 

Namens de gemeente komt op vrijdag 21 juli iemand van handhaving Winterswijk  

op locatie kijken. 

Na  hun eigen bestuursvergadering op 9 augustus aanstaande weten wij meer. 

Op de website van Boink, www.boink.nl staat een artikel, dat over dit onderwerp 

gaat. Heeft u als ouder belangstelling voor dit artikel, wij hebben het op locatie  

ter inzage…of zelf nalezen kan ook. 

 Over welke aanpassingen er nodig zijn voor Bso Natuurlijk wordt u nog 

 nader geïnformeerd. 

 

De laatste voorstelling van het OLT 2017  ging over roofvogels, 

hier een paar foto’s. 

http://www.boink.nl/


 

 

 

 

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 24 mei maakte we mooie creaties voor vaderdag 

met als basis klimop…… “Klimop voor vader” 

………… ……. 

…..woensdagmiddag 28 juni…”Stromannetjes” 



 

 

 

….brengt geluk!.... …. 

 

Woensdagmiddag 26 juli is er weer een nieuwe activiteit.  

“bloempotten in een vrolijk jasje” voor alle kinderen in Winterswijk 

in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. 

 

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. 

 



 

 

Foto’s vierdaagse etentje,… en keukenhulpjes: 

Net als vorig jaar weer een succes…samen met de groene keukenhulpjes! 

….. … … 

 

Mededelingen: 

- Overleg oudercommissie op 11 juli, notulen volgende nieuwsbrief. 

- Interactieve ouderavond Bso Natuurlijk…datum en programma volgt, 
medio oktober. 

- 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, maakt een hand voor Fiene. 

- Sten wil uitrusten in Croatie. 

- Jiska is altijd in de vakantie jarig. 

- Lars bereidt zich voor op de brugklas. 

- Jens houdt niet van zand tussen de tenen. 

- Jaap vergeet zijn gitaar. 

- Gijs ziet scherp met een blauwe bril. 



 

 

- Damian…is bijna weer op orde met zijn voet. 

- Noel ging naar Nemo in Amsterdam. 

- Jip sminkt met modder. 

- Mees bouwt in Winkiestad. 

- Micha is toe aan vakantie. 

- Mickay behaald zijn strik diploma. 

- Kyenne maakt haar traktatie in het nieuwe schooljaar 

- Strobbe  is zomerkoning. 

- Jonathan vindt de traktor van Vragender cool. 

 

Meer weetjes: 

- Katten zijn nagelbijters! Dit doen ze omdat hun nagels niet alleen in de lengte 

groeien, maar ook in de dikte in een soort hulsjes. 

Deze laten op een gegeven moment los en veel katten trekken 

ze er dan af. Hierdoor worden hun nagels niet te dik. 

- De langste soort wandelende takken wordt met gestrekte poten wel 

bijna 56 cm lang! Met een lichaam van wel 28 cm. Gelukkig zijn bijna 

alle wandelende takken die als huisdier worden gehouden veel 

kleiner dan dat. 

- Parkieten als huisdier? Zorg dat je regelmatig het hok schoonmaakt,  

parkieten poepen namelijk iedere 12 tot 15 minuten. Gelukkig zijn het kleine 

hoeveelheden, maar zorgt nog steeds voor aardig wat schoonmaakwerk. 

- Ook dieren kunnen allergisch zijn, bijvoorbeeld voor een bepaald soort eten 

of huisstofmijt. 

- Een bos waarin veel dieren wonen zal je niet zoveel beukennootjes of hazelnoten  

vinden, maar wel veel eikels. Dieren vinden eikels namelijk minder lekker. 

 

 

Vogels nader bekeken: 

De boomklever wordt ook wel een metselaar genoemd en 

is een druk vogeltje. Je ziet hem op een boomstam heen en weer lopen. 

Hij metselt de opening van het nest vakkundig op zijn eigen maat, maar ook 

pleistert hij de binnenkant helemaal dicht. 

 



 

 

….vakkundig…… 

  

Gezond in het schap: 

…..lekker op warme dagen! 

Meloenen zijn zomerse op frissers  en naast de watermeloen zijn  

er nog meerdere soorten: 

- Galiameloen, een meloen met lekker zoet vruchtvlees. 

- Cantaloupemeloen, een van de aller zoetste meloensoorten, 

Daarom ook wel suikermeloen genoemd. 

- Gele ( honing) meloen, de geur van deze meloen is iets minder sterk 

Dan die van bijvoorbeeld de galia en de cantaloupe,lekker fris en heel sappig. 

- Piel de sapo, het witte vruchtvlees van deze meloen heeft een karakteristieke 

Zoete geur en een stevige bite. 

- Jimbeemeloen, een meloen met een zachte textuur en een heerlijke geur. 

 

( bron: Plus, uitgave april 2017) 

 

Leuk en lekker: 

Van Noel..namens Vrije Basisschool De Esch: 



 

 

Vlierbloesemsiroop: 

Nodig: 1 liter/ kilo vloeistof 

             0,5 kilo= 500gram suiker 

             10 gram citroenzuur 

- vroeg in de ochtend plukken op droge dag. 

- alleen schermen met mooie frisse bloemen plukken. 

- even uitschudden om insecten te verwijderen. 

- stelen van de bloesem halen en in de pan doen. 

- overgiet ze met water tot ze net onder staan, 

hoe minder water,  hoe lekkerder. 

- 1 nacht/ dag laten trekken. 

- zeef de vloeistof. 

- afwegen en de helft van de suiker toevoegen, dus bij 10 gram 

vloeistof heb je 5 gram suiker nodig. 

- verhitten en roeren tot de suiker is opgelost. 

- voor een frisse smaak, wat citroensap of citroenzuur toevoegen. 

- voorzichtig proeven( heet!), lekker? 

….dan is de siroop klaar. 

 

Nu een beetje siroop in een glas, water erbij en drinken maar! 

( eventueel met een blokje ijs ). 

 

Eet smakelijk! 

 

Verjaardagen bij Bso Natuurlijk: 

Mei: 

Mees , 11 mei 

Jaap  ,  14 mei 

Damian , 23 mei 

Jip ,       27 mei 

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: 

- Kaasboerderij Weenink: 

Eimersweg 3 

7137 HG Lievelde 

0544-371446 

www.kaasboerderijweenink.nl 

 

- Stoomhoutzagerij Nahuis 

Winterswijkseweg 47-49 

7141 DM Groenlo 

0544-463489 

www.stoomzagerij.nl   

 

Tot de volgende nieuwsbrief, Bso Natuurlijk. 

 

http://www.kaasboerderijweenink.nl/
http://www.stoomzagerij.nl/


 

 

 

Weerkaatsing met zon, licht en water….. 


