
 

 

         “Bso Natuurlijk” 
 
              Nieuwsbrief augustus  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 de 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 
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Beste ouders, 

 

Nieuwsbrief  augustus van Bso Natuurlijk… 

We zijn weer terug in een nieuw schooljaar en hopen dat alle kinderen 

genoten hebben van hun zomervakantie, een aantal van hen hebben wij nog gezien 

tijdens de vakantieopvang, en op die dagen hebben wij natuurlijk weer leuke dingen gedaan! 

Een overzicht ziet u verderop. 

Daarnaast hebben wij afscheid genomen van een van onze kinderen en heeft haar ritme 

inmiddels gevonden op het Gerrit Komrij College, wij wensen haar veel succes. 

 

 

…..jonge kikkertjes terug naar de vijver….. 

 

 

Veel  leesplezier, 

Team Bso Natuurlijk. 

 

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

 



 

 

Hierbij een overzicht van de activiteiten…… 

 

Een mooi samengesteld ontspannen brug-klas pakketje….. 

…..modder afdrukken…. 

……….zwemmen…. 

 



 

 

          …..hup met de geit bij Brommels……                 

                                             

Binnen bouwsels: 

……………..creatief                       

                     ……spin…..?              

        

Plannen voor de komende tijd: 

- Hoek van de koe 
- Natuurlijke appelmoes 

- Kruiden in de tuin…..vervolg 

- Onder de loep met Bso Natuurlijk 

- Herfstasters van dennenappels 

- Spannende pompoenen 

- Druivenbladeren van gips 

 



 

 

Bso Natuurlijk Tuin- Centrum: 

De zaden van de kruiden zijn gezaaid in kleine bakjes. Daarnaast zijn we ook een kado 

aan het verzorgen. Deze is meer voor gezellig op tafel……… 

  

    

  

BHV en EHBO…. en onaangekondigd bezoek van de GGD: 

Het certificaat heeft inmiddels een mooi plaatje gekregen bij Bso Natuurlijk. 

….ook belangrijk….. 

Op donderdagmiddag 8 september kregen wij onaangekondigd bezoek van 

 de GGD. Het bezoek van de inspecteur is zeer positief verlopen en wij zien 

een prima rapport tegemoet! 

 

Vervoer en VOG: 

In de periode van 25 oktober t/m 21 november is Willy Kuenen afwezig 

wegens vakantie en zal dan niet in de gelegenheid zijn om kinderen op te 



 

 

halen voor de naschoolse opvang. Het betreft dinsdagen maar kan in verband 

met ruildagen ook een maandag betreffen. Deze informatie hangt op het prikbord, 

maar zal ook worden uitgereikt aan alle ouders 

 

 Bso Natuurlijk, Scouting Winterswijk en het openluchttheater: 

 Ons huurcontract met Scouting Winterswijk is weer verlengd! 

 Het openluchttheater heeft op 9 september de laatste voorstelling georganiseerd 

 in de Huininkmaat met prima weer dus een mooie afsluiting van het seizoen. 

Volgend jaar verschijnt er een nieuw programma met alle data…deze hangt dan zoals 

Gebruikelijk op het prikbord bij de ingang 

…..de laatste goed bezochte voorstelling van het seizoen……. 

 

Woensdag middag  activiteiten bij Bso Natuurlijk: 

Op de laatste woensdag van de maand organiseert Bso Natuurlijk 

een activiteitenmiddag voor alle kinderen van Winterswijk. 

Op woensdagmiddag 27 juli maakte wij kleine en grote vliegers…. 

………klein en groot 



 

 

Woensdagmiddag 24 augustus stond in het teken van bootjes…… 

In combinatie met vakantieopvang hebben we deze activiteit uitgevoerd bij 

het strandbad……lekker buiten en meteen uitproberen… 

……..verfrissend…. 

 

Op woensdagmiddag 28 september kunnen kinderen aan een nieuwe 

activiteit deelnemen. Deze middag gaan wij kleurige kronen maken. 

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

 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 nar 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 
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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. 

 

Mededelingen: 

- Willy Kuenen afwezig van 25 oktober t/m 21 november. 

- Nieuw telefoonnummer?...geef even door. 

- Afmelden van kinderen, altijd door ouders. 

- 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 is koning van de buurt geworden 

- Sten bekijkt kikkers bij de brug. 

- Jens ontdekt de waterpomp bij het strandbad. 

- Jaap zorgt dat de gitaar niet uit elkaar valt. 

- Gijs….eerst lijmen….dan plakken. 

- Oliver heeft feest in Kotten. 

- Damian heeft een zusje!...en trakteert. 

- Jiska heeft Engelse les op school. 

- Micha gaat hoog in de boom. 

Meer weetjes: 

- Ook vissen kunnen ruiken…..zo zoeken ze eten en ontwijken 

ze roofdieren. 

- Hoewel de planten in de duinen vaak veel op elkaar lijken, komen 

er wel 850 verschillende soorten voor…dat is veel voor een gebied dat 

zo weinig grondstoffen bevat. 

- Top 5 hoogste bergen: Mount Everest 8848 meter, K2 8611 meter,  

Kangchenjunga 8586 meter, Lhotse 8516 meter, Makalu 8485 meter. 

- Wist je dat een Jan van Gent, een zeevogel, in tegenstelling tot veel 

andere vogels geen neusgaten heeft? Hij haalt adem door zijn bijzonder 

gevormde neusvleugels.          

 

Vogels nader bekeken: 



 

 

De gaai is een echte bosbouwer. In de herfst verzamelen gaaien duizenden eikels 

om onder de grond te verstoppen als winter voorraad. 

Slechts een deel van de wintervoorraad vinden ze terug!... En zo zorgen 

gaaien voor eiken op ongebruikelijke plekken. 

 

 …..mooi in de boom….. 

 

Gezond in het schap: 

………met deze keer gewoon een heerlijke cracker… 

 

Leuk en lekker: 

Ananas- chips…….. 

Nodig: 

- Een Ananas 

- bakpapier 

Deze gezonde snack maak je door verse, geschilde ananas in zo dun mogelijke 

( maximaal 0,5 cm) te snijden. 

Vervolgens droog je ze op een bakplaat met bakpapier circa 4 uur in een voorverwarmde 

heteluchtoven van 80 graden Celcius…..en als je slim bent leg je meteen twee bakplaten 



 

 

vol…….dat is een keer energie verbruiken en….heel lang snoepen….dus ook nog eens 

goed voor het milieu. 

Succes! 

 

 

 

Verjaardagen bij Bso Natuurlijk: 

Augustus:  16 augustus, Jiska                   

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 28 september vanaf 14.30, dit in verband met continue roosters 

van de basisscholen. Maar een ander moment is ook mogelijk. Bel of mail: 

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

 

Uit in het weekend: 

Appeldag:  

Op zondag 25 september wordt er weer een appeldag georganiseerd bij  

Gebouw Wilhelmina in Kotten. 

Vanaf 10.00 kun je daar terecht voor verschillende activiteiten. 

Adres: meester Meinenweg 1, 7107 AN Winterswijk- Kotten. 

Kosten: € 5,00 per persoon, kinderen tot 12 jaar gratis. 

 

Pluktuin: 

Ook in de maand september kun je nog een bezoek brengen aan de pluktuin. 

 Woensdag t/m zondag van 10.00-20.00, kun je daar terecht om een prachtig  

boeket te plukken.  

 

Olden Goorweg 6 

7108 AE Winterswijk 

www.doityourselves.nl 

 

Tot de volgende nieuwsbrief, Bso Natuurlijk. 
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