
 

 

         “Bso Natuurlijk” 
 
              Nieuwsbrief oktober  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, 

 

Nieuws vanuit het oktober-nummer deze keer. We hebben 

mooie dagen van de herfst gehad maar zoals bij de herfst… 

hoort ook de regen, de wind en het vele blad, zie de foto’s…. 

en verder natuurlijk weer allerlei activiteiten in beeld met 

de kinderen. Ook kunt u de notulen van de ouderavond lezen, 

weetjes van mens en dier, een lekker recept en info over een vogel. 

 

 

 

Herfst….spinnen…heel veel aanwezig! 

   

 

Veel lees plezier, 

Team Bso Natuurlijk 

 

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



 

 

….herfst allerlei… 

 

 

Paddenstoelen nader bekeken…de inktzwam…en tekenen met de inkt! 

Wij maken een watermeter…. 



 

 

…uit dit boek… ……. 

….en kleur aan een oud kastje! 

 

                    

Plannen voor de komende tijd:  

- Een  plekje voor de hommels en bijen 

- Bso Natuurlijk brand oefening 

- Lantaarn maken van papier  

- Freek-Vonk-boek 

- Nieuwe raamtekeningen 

- Geblazen kunst 

- Sint- kerst- oud - nieuw     

                                                  

Binnen bouwsels….. en  kunst:   



 

 

    

                                  

Stage bij Bso Natuurlijk: 

 

Marloe Veringa heeft het naar haar zin op de maandag en dinsdag bij Bso Natuurlijk. 
 
Haar werktijden zijn van 12.00-18-00 en heeft een prima affiniteit met de kinderen. 
 
Haar Verklaring Omtrent Gedrag zit in de map. Marloe zal vooral op locatie zijn en  
 
meegaan tijdens uitstapjes in de natuur. In de uitgave van december zal zij een stukje 
 
over haarzelf plaatsen in de nieuwsbrief. 
  
 
 
 

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. 

 

Ouderavond Bso Natuurlijk 2017: 

Notulen Ouderavond BSO Natuurlijk 25 oktober 2017 

Aanwezig: Margot, Willy,  Natascha  en Inge (notulist): 

 



 

 

1. Welkom en opening door Margot. 

 

2. Notulen vorige ouderavond 6-4-2016 

 

Margot heeft de flexibele opvang meer gepromoot en daardoor ook nieuwe kinderen in de 

opvang gekregen. Ze werkt ook met tijdelijk contracten voor ouders die een tijdelijke baan 

hebben. 

 

3. Inspectiebezoek 10-10-2017 

Margot heeft inspectiebezoek gehad van de GGD. Zij heeft rondgekeken, gekeken naar de 

kindratio (aantal kinderen op leiding), VOG, beleid, veiligheid. Ook heeft ze een praatje 

gemaakt met de kinderen. Alles was prima voor elkaar op de BSO. Er wordt een rapport naar 

de gemeente gestuurd en dit gaat naar LRKP. 

 

4. Wettelijke voorschriften luchtverversing locatie: 

De locatie is goedgekeurd. Er is een nieuw  filter in het schoorsteentje geplaatst en een 

rooster in de deur.  

 

5. Ingekomen post: 

 

Invoering persoonsregister kinderopvang. Voor mensen die werken in de kinderopvang komt 

er vanuit de overheid een persoonsregister. Dit is een registratie met VOG. (verklaring 

omtrent gedrag). Ook voor vrijwilligers en stagiaires. Het register start in de loop van het 

eerste kwartaal van 2018. 

 

Geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen wordt per 1-1-2018 

geschillencommissie kinderopvang. De naam wordt aangepast in protocollen en 

administratie.  

 

6. Stagiaire op locatie: Van 13-11-2017 tot 3-7-2018 komt Marlou Veringa van het 

Graafschapcollege stage lopen bij de BSO. Haar stagedagen zijn maandag en dinsdag. 

 

7. Geschillencommissie 2016: Er zijn geen geschillen geweest in 2016. Ook in de tweede helft 

van 2017 heeft Margot geen klachten van ouders ontvangen. Margot zal hiervan begin 

volgend jaar ook een bevestiging ontvangen van de geschillencommissie. 

 

8. Overleg oudercommissie, notulen juli 2017 

 

Brandoefening 2016 werd besproken en is goed verlopen. Verslaglegging is ondertekend 

door de oudercommissie. Er zal weer een jaarlijkse brandoefening komen in november 2017. 

Risico inventarisatielijsten zijn doorgenomen en worden iedere 3 maand door Margot 

ingevuld. 

 

Er komt een nieuwe betalingsregeling voor de kinderopvangtoeslag. Duo zal de betaling van 

de kinderopvangtoeslag in de toekomst over gaan nemen. Dit wordt een nieuwe 



 

 

betalingsmethode waarbij de kinderopvangtoeslag niet meer aan ouders wordt betaald maar 

rechtstreeks aan de BSO.  

 

Het beleidsplan is doorgenomen en goedgekeurd. Er zijn geen aanpassingen gedaan. 

 

De afval van het openluchttheater wordt niet altijd door hem meegenomen. Handhaving 

komt regelmatig langs in het openluchttheater.  

 

9. Rondvraag: 

Inge Bekkers zal volgens jaar stoppen als lid van de oudercommissie. Mikel Scholten is dan 

nog aanwezig als lid van de oudercommissie. Een oudercommissie is niet meer verplicht, 

maar wel een aanspreekpunt voor andere ouders binnen de BSO en voor de leiding van de 

BSO. Daarom zou een opvolger prettig zijn. De oudercommissie vergadert maximaal 2 keer 

per jaar. Het kost echt weinig tijd en is een leuke manier om betrokken te blijven bij de BSO. 

 

10. Margot sluit de vergadering. Ter afsluiting is er een herfstactiviteit en maken we een 

herfstlichtje. 

11.  

 

 
 

Grote handjes maken een lantaarntje! 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 Bso Natuurlijk , Scouting Winterswijk en de gemeente: 

 Scouting Winterswijk heeft voor Bso Natuurlijk de heg weer  geknipt. 

Het ziet er netjes uit en we kunnen er weer mooi overheen kijken. 

Bso Natuurlijk heeft  nieuwe houtsnippers bij de parkeerplaats, voor de 

locatie langs en richting lantaarnpaal tot aan het fietsenhek. 

De houtsnippers nemen aardig wat vocht op waardoor de plek minder modderig wordt, 

toch zullen wij dit blijven doen op deze manier,want de snippers geven wel een mooie 

natuurlijke uitstraling aan het geheel. 

Op de Facebook -pagina van Bso Natuurlijk staat een mooi filmpje, daarnaast zijn nog 

deze foto’s gemaakt: 

 

 

Van de gemeente Winterswijk kregen wij onlangs een mooi compliment naar 

aanleiding van ons jaarlijks bezoek van de GGD. 

Het definitieve rapport van de GGD hangt bij Bso Natuurlijk ter inzage voor 

Iedereen! 

 



 

 

…..en deze op het prikbord  

…….bij de ingang! 

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 27 september ‘Windmobile’  

 

 



 

 

 

 

Woensdag middag 25 oktober ‘technieken met bladmotieven’. 

 

 

Woensdagmiddag  29 november is er weer een nieuwe activiteit.  

‘onderzetters van kralen’ voor alle kinderen in Winterswijk, 

in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. 

 

…kom maar langs en maak wat moois! 

 

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. 

 

 

 

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, draagt een rode jas 

- Sten heeft in de winter geen voetbal 

- Jens maakt filmpjes 

- Jaap heeft een feestje 

- Gijs  maakt al een sint en piet 

- Damian…heeft een glimmende pyrietsteen 

- Noel leeft zich uit op een drumstel 

- Jip draagt een hippe jurk 

- Mees …bmx -vakantie 

- Julot tekent met inkt van de inktzwam 

- Strobbe  leert breien op school 

- Jonathan laat het gras repareren 

 

Meer weetjes: 



 

 

- ‘zelfs de kleinste kat is een meesterwerk’ Leonardo da Vinci 

( Italiaans genie) 

- muizen passen door een gaatje van wel 5 mm, zorg er dus voor dat als je  

muizen als huisdier wilt houden….een goed afgesloten hok….of hele 

smalle tralies. 

- Fretten zijn oorspronkelijk gefokt om op konijnen te jagen. 

- ‘een kat heft 40 miljoen haren: 5 miljoen op de rug, 10 miljoen 

Op de buik en 25 miljoen op je bankstel’ Midas Dekkers( bioloog en auteur). 

 

Vogels nader bekeken: 

De Spreeuw: 

De spreeuw is een echte kletskop….buiten het broedseizoen verzamelen 

duizenden en soms honderdduizenden spreeuwen zich voor de slaap. 

Uit veiligheid. De kans dat een roofvogel een spreeuw pakt in een grote 

groep is klein. Voor het slapen gaan kwetteren spreeuwen uitbundig met elkaar. 

 

 

  

Gezond in het schap: 



 

 

 

….altijd lekker op een naschoolse middag…. 

 

Leuk en lekker….en gluten-vrij: 

Pompoen-courgette spagetti: 

Ingredienten: 

- schaal tastytom-trostomaten 

- 4 eetlepels olijfolie 

- 1 bakje basilicum 

- 1 ui 

- 1 teen knoflook 

- 100 gram parmazaanse kaas 

- 800 gram courgette spagettie 

- 400 gram pompoenspagetti 

- 150 mozzarella bolletjes                        

Bereidingswijze: 

- Halveer de tomaten op een grove rasp,zodat je alleen het vruchtvlees 

hebt. 

Meng twee eetlepels olie, peper en en zout door de rauwe tomatensaus. 

Snijd de helft van de basilicumblaadjes fijn en roer deze door de saus. 

- Snipper de ui en snijd de knoflook fijn, rasp de parmazaanse kaas. 

Verhit de rest van de olie in een wok en bak de ui en knoflook. 

Voeg de courgette en pompoenspagetti toe en roerbak voor 3 minuten. 

Voeg de parmazaanse kaas toe en breng op smaak met peper en zout. 

- Schep de tomatensaus over de gemaakte porties en garneer met parmazaanse kaas 

en basilicum. 



 

 

Eet smakelijk! 

Verjaardagen bij Bso Natuurlijk: 

September en oktober: 

Jens: 11 september 

 

 

 

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 29 november vanaf 15.00. Maar een ander moment is ook mogelijk. 

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

                       

Uit in het weekend: 

 



 

 

In ‘keistad’ Lichtenvoorde in het Achterhoekse Oost-Gelre vind je het 

Stenen Museum Winkeltje. 

Een bijzondere plek met als specialisme: Mineralen,Edelstenen, Kristallen 

Uit de hele wereld. Boeken en kaarten inspirerend voor jong en oud! 

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 11-17 uur 

Rapenburgsestraat 24a 

7131 CZ Lichtenvoordtel: 06-8304040 

www.stenenmuseumwinkeltje.nl 

info@stenenmuseumwinkeltje.nl 

 

 

Tot de volgende nieuwsbrief, Bso Natuurlijk. 

 

 

……dieren broodjes van Bso Natuurlijk! 

http://www.stenenmuseumwinkeltje.nl/
mailto:info@stenenmuseumwinkeltje.nl

