
 

 

         “Bso Natuurlijk” 
 
              Nieuwsbrief oktober 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/
mailto:info@bsonatuurlijk.nl


 

 

Beste ouders, 

Het is inmiddels herfst, het derde seizoen van het jaar. 

Bso Natuurlijk heeft samen met de kinderen de binnenruimten mooi 

versierd met allerlei materialen die je momenteel in overvloed kan vinden, 

alles in de mooiste herfsttinten. Het buiten speel gebied binnen de heg om het 

huisje wordt zo goed mogelijk bladvrij gehouden, bij het openluchttheater 

wordt alleen gecontroleerd op zwerfafval, dat gelukkig momenteel erg mee 

valt…..want vaak is er niet tegenaan te vegen. De weg naar ons pand toe 

is kort geleden schoongeveegd door de gemeente, dus het ziet er weer  

begaanbaar uit….en een mooi compliment…van de gemeente! 

…..herfst interieur….binnen……

…….herfst interieur buiten…. 

Veel lees plezier, 

Team Bso Natuurlijk 



 

 

 

 

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

 

De afgelopen periode……..hier het overzicht…. 

….hoek van de koe …….. 

 

Natuurlijke appelmoes….. 

…………. …….. ……. 

Maken, proeven en in de pot!... 

 



 

 

…met en zonder loep…. ….. 

 

    .……  ….druivenbladeren van gips… 

    ….spannende pompoenen……. … 



 

 

 

                                             

Binnen bouwsels:                      

 Deze keer bouwsels van papier…   

                             

      … … …….. 

…….. …de pauw en de kameel….. 

 

Plannen voor de komende tijd: 

- Activiteiten voor de feestdagen 
- Aquarium van origami 

- Bodemdieren en zo onder de grond 

- Onder de loep….vervolg 

- Lekkere recepten 

Bso Natuurlijk Tuin- Centrum: 

...we wachten nog even op de munt…. 



 

 

…….daarna gaat het tuincentrum even met vakantie tot het voorjaar! 

Gemeente nieuws: 

………een mooi compliment! 

Stage bij Bso Natuurlijk: 

Ook dit schooljaar heeft Bso Natuurlijk een stagiaire. 

Maaike Welkamp is op maandag en dinsdag van 13.00-18.00 aanwezig op 

locatie en heeft inmiddels kennis gemaakt met de kinderen. In de volgende uitgave 

plaatsen wij een stukje over haar. Maaike is in het bezit van een VOG, in orde gemaakt door 

Het Graafschapcollege, en zal ook in de gelegenheid zijn om kinderen op te halen van school, 

of te brengen naar sportactiviteiten. 

….de kinderen…Maaike….interactie… 

Vervoer en VOG: 

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



 

 

worden ingezet als het nodig is. 

 

 Bso Natuurlijk, Scouting Winterswijk  

 Op dinsdag 25 oktober zijn alle brandblussers gecontroleerd door Scouting Winterswijk. 

Dit gebeurt jaarlijks. Bso Natuurlijk zal binnenkort zelf nog een brand en ontruiming  

oefening houden met de kinderen, de datum daarvoor volgt nog apart in een brief. 

 

Woensdag middag  activiteiten bij Bso Natuurlijk: 

Op de laatste woensdag van de maand organiseert Bso Natuurlijk 

een activiteitenmiddag voor alle kinderen van Winterswijk. 

 Woensdagmiddag 28 september stond in het teken van kleurige kronen. 

Met al het gevonden herfstmateriaal…..hier het resultaat….. 

….. …… … 

Woensdagmiddag 26 oktober…..bos draaimolens…. 

……. …draaien in de wind.... 



 

 

 

Op woensadgmiddag 30 november kunnen kinderen aan een nieuwe 

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

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 15.00. 

 

 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: 

- Brand en ontruiming bij Bso Natuurlijk, datum volgt. 

- 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….eerst naar de tandarts…daarna dagje thuis. 

- Sten maakt grappige woorden met Rummicub. 

- Lars typt met typles en heeft Engels op school. 

- Jens sport met school bij Archeus. 

- Jaap verkoopt honing. 

- Gijs deelt de schrijfschriften uit en maakt een ooievaar. 

- Oliver heeft een nieuw kapsel. 

- Damian heeft veel werk op school en gaat naar de dokter voor de voet. 

- Jiska….Stamper ( konijn) heeft een ok-stempel van de kinderboerderij. 

- Micha ….naturel pannekoek is toch het lekkerste! 

Meer weetjes: 

- De zwarte beer, die door heel Noord- Amerika leeft en overal ook  

net andere leefgewoontes heeft, houdt in de koude gebieden acht 

maanden winterslaap. 

- Een eekhoorn eet per dag de zaden van wel 100 dennenappels op. 

- De steenuil is het kleinste uiltje van heel Nederland…hij is slechts 

25 cm hoog en dol op rommel! Rommelige erven bij boeren is de 

plek waar hij het liefst verblijft. 

- Wist je dat flamingo’s melk gaven?...Deze maken ze achter in hun keelholte. 

Het is zeer bijzonder dat vogels dat doen. Alleen flamingo’s en duiven  

kunnen het. 

- De zeearend heeft als bijnaam..vliegende deur. Dat is omdat hij als hij vliegt  

Een spanwijdte heeft van wel 210 tot 240 cm. Hiermee is hij vliegend 

dus net zo groot als een deur.         

 

Vogels nader bekeken: 



 

 

De ekster is een opmerkelijke nestbouwer. Ze bouwen hun nest boven 

in een boom, een groot takken nest, versterkt met aarde en klei. 

Het nest is overdekt, wat als bescherming dient tegen vooral zwarte 

kraaien. Zo kan een nest meer dan een meter hoog worden. 

  

Gezond in het schap: 

…. …..je proeft de seizoenen…net als bij Bso Natuurlijk… 

 

Leuk en lekker: 

Alvast een voorproefje,speculaasmuffins: 

( voor 8 stuks ongeveer 10 minuten en 15 minuten in de oven) 

Nodig: 

- 200 gram zelfrijzend bakmeel 

- 150 gram suiker 

- 2 theelepels speculaaskruiden 

- 100 gram boter op kamertemperatuur 

- 2 eieren 

- 200 milliliter melk 

- 1 eetlepel amandelschaafsel 

- Papieren vormpjes 

- Snufje zout 

Verwarm de oven voor op 200 graden. Meng het bakmeel met de suiker, speculaaskruiden, 

en een snufje zout. Meng in een andere kom de boter de eieren en de melk. Schep het 



 

 

 bloemmengsel door het botermengsel en mix tot een glad beslag. 

Verdeel het beslag over de muffinvormpjes en bestrooi met het amandelschaafsel. 

Bak de muffins in de over voor 15 minuten gaar en goudbruin.  

 

Verjaardagen bij Bso Natuurlijk: 

Geen jarige kinderen deze keer…volgende maand….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 30 november 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: 

Heggies Speelschuur, droog,warm , binnen en buiten; 
Ontdek het zelf! 

Prijs: kinderen € 4,50 ,volwassenen gratis. Vroege vogels of laatkomers tarief, voor 10.00 en 

na 16.00, entree € 2,50. 

Adres: 



 

 

Lange weg 14 

8166 GT Emst ( gemeente Epe) 

Tel: 0578- 613936 

www.heggiesspeelschuur.nl 

 

 

Tot de volgende nieuwsbrief, Bso Natuurlijk  

 

 

…herfstkleuren… 

 

http://www.heggiesspeelschuur.nl/

