
 

 

           “Bso Natuurlijk” 
 
              Nieuwsbrief  juni/ juli  2018:  

 

“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, 

Juni en juli zijn de laatste maanden tot de zomervakantie voor de kinderen. 

Er moet nog heel veel af…de tafeltjes opruimen… er is eindmusical en 

vele ander schoolactiviteiten. Hoe fijn is het dan dat je bij Bso Natuurlijk 

lekker kan ontspannen en op je eigen manier kan genieten van buiten en 

binnen. 

In deze nieuwsbrief activiteiten en weetjes maar ook informatie 

omtrent het inspectiebezoek van de GGD op 28 juni, de aanpassingen die 

nodig zijn naar aanleiding van de nieuwe kwaliteitseisen kinderopvang. 

Overleg met de oudercommissie en daarvan de notulen. Deze notulen 

staan er nu al in omdat deze nieuwsbrief wat laat is. 

De Roots dierenweetjes bak…raakt al aardig vol…365 dagen in totaal…dus 

we zijn inmiddels begonnen met een tweede bak! 

Ook nemen wij afscheid van een prima stagiaire. 

 

 

…opvallend rood op een groen blad…! 

 

Veel lees plezier, Bso Natuurlijk 



 

 

 

 

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

 

         

…het vierdaagse etentje en het strandbad… 

 

      

….de groene keuken….. 



 

 

…  

…kunst en kikkervisjes terug naar de poel… 

 

…  

…rood, zwart en een beetje geel voor vader dag… 

…en zelfgemaakte aardbeienjam…       



 

 

 

Plannen voor de komende tijd: 

- Nieuwe bewoners…..gaan op de foto 

- Woensdagmiddagactiviteiten 

- Wandelen met de geit 

- Groene kikkers kijken 

- Zomervakantieopvang 

- Bso Natuurlijk na-zomeren 

   

Inspectiebezoek GGD : 

 

Donderdagmiddag 28 juni is de GGD voor een onaangekondigd bezoek 

langs geweest bij Bso Natuurlijk. Zij hebben zo als jaarlijks het pedagogisch klimaat 

beoordeeld en de mappen ingezien. Een aantal wijzigingen moeten nog doorgevoerd  

worden naar aanleiding over de Wet innovatie kwaliteit en kinderopvang. 

Bso Natuurlijk is momenteel druk bezig om al deze wijzigingen door te voeren. 

Wij houden u op de hoogte over de aanpassingen. 

Het definitieve rapport met de zienswijze is wel al in te zien bij Bso Natuurlijk. 

De zienswijze heb ik ook hier even geplaatst: 

Zienswijze Bso Natuurlijk naar aanleiding van concept- inspectierapport: 

 

Datum inspectie: 28-6-2018 

Type onderzoek: jaarlijks onderzoek 

Status: concept 

Om de zienswijze overzichtelijk te houden worden de actiepunten en 

de punten die inmiddels  gerealiseerd zijn op chronologische wijze uiteen gezet 

met nummering van de betreffende bladzijde: 

 



 

 

Bladzijde 4: Observaties en bevindingen: 

 

1: overdracht van kennis over de ontwikkeling van elk kind, bijzonderheden in de  

    ontwikkeling of problemen is een specifiek aandachtspunt. 

    Bso Natuurlijk wil in de toekomst contacten  onderhouden met de basisscholen en in  

    overleg met de ouders, volgen wij de ontwikkeling van de kinderen. 

   Met deze driehoekscommunicatie hopen wij individueel meer ontwikkelingsgericht 

   te kunnen werken, om zo mogelijke achterstanden en problemen vroegtijdig te 

   signaleren. Aandachtspunten worden in kaart gezet om  te kijken welke passende 

   instanties voor verder ondersteuning nodig zijn. 

2: Margot Wiggers, houder/pedagogisch medewerker draagt het mentorschap van alle 

    kinderen van Bso Natuurlijk. Dit betekent dat alle informatie over de ontwikkelingen  

    met Margot besproken worden. 

   In de buitenschoolse opvang is men niet verplicht periodiek de ontwikkelingen en 

   welbevinden van het kind met de ouders te bespreken, bij buitenschoolse opvang 

   hoeft dat alleen als dat gewenst is, daarnaast is in de buitenschoolse opvang Margot 

  ook het aanspreekpunt voor de kinderen. 

3: Ouders kunnen bij Bso Natuurlijk gebruik maken van extra dagdelen, dit valt 

    onder het begrip  ‘incidentele’ of índividuele’ opvang .Deze incidentele dag moet 24 uur   

   van te voren worden aangevraagd omdat men rekening moet houden met 

   beroepskracht- kindratio en de tijdstippen van de drie-uur regeling op de groep. 

   Deze aanvraag kan mondeling op locatie, telefonisch of via e- mail. 

4: Bso Natuurlijk heeft geen vaste medewerkers, maar wel beroepskrachten in opleiding 

    en vrijwilligers die nauw betrokken zijn bij de buitenschoolse opvang . 

    Beroepskrachten in opleiding vervullen ondersteunende taken tijdens de buitenschoolse 

    uren en worden begeleid bij hun opdrachten en leerdoelen voor het betreffende jaar. 



 

 

    ( eerste of tweede jaar). Twee vrijwilligers dragen zorg voor het vervoer van school 

    naar Bso Natuurlijk. 

 

Bladzijde 7: Personeel en groepen: 

Margot Wiggers , houder en vaste beroepskracht bij Bso Natuurlijk draagt het 

volledige mentorschap van alle kinderen, ook voor kinderen die gebruik maken van 

flexibele opvang.  

Margot Wiggers is zodoende het vaste aanspreekpunt voor de ouders, maar ook voor de  

kinderen zelf, want in de buitenschoolse opvang is de mentor ook het aanspreekpunt 

voor het kind. 

Ondersteunend mentorschap: 

Het begrip ‘ondersteunend’ mentorschap’ is een begrip dat Bso Natuurlijk zelf gebruikt 

op de dagen wanneer stagiaires praktijkervaring opdoen. Onze groep is overzichtelijk 

en kleinschalig en biedt mogelijkheden om de gevraagde leerdoelen net wat meer te geven. 

Zo kunnen stagiaires meer observaties doen en ontwikkelingen en welbevinden van  

het kind in kaart zetten ( eventueel in de vorm van een opdracht). 

Bij ‘ondersteunend mentorschap’ heeft de mentor altijd de eindverantwoordelijkheid 

over het handelen van de stagiaire en zijn ouders op de hoogte van het ‘ondersteunend’ 

mentorschap als het hun kind(eren) betreft. 

Bladzijde 8: veiligheid en gezondheid: 

 

Bso Natuurlijk heeft een aantal jaren gebruik gemaakt van risico-inventarisatielijsten 

die in zijn totaliteit een beeld gaven van veiligheid- en gezondheidsrisico’s op 

de buitenschoolse opvang. 

Bso Natuurlijk is momenteel bezig om alle maatregelen die genomen moeten worden 

om grote risico’s voor de gezondheid en veiligheid van kinderen te voorkomen in 



 

 

kaart te brengen, daarnaast ook aanwijzingen voor kinderen hoe om te gaan met kleine 

risico’s, afhankelijk van de individuele omstandigheden bij Bso Natuurlijk, ook kinderen 

willen wij mee laten denken hoe je om kunt gaan met kleine risico’s. 

 

Bso Natuurlijk zal bij de aanpassingen in het veiligheid- en gezondheidsbeleid 

advies inwinnen bij de oudercommissie en gezamenlijk de aanpassingen 

compleet maken tot een conceptbeleid. 

 

BHV en EHBO: 

De houder, Margot Wiggers zal op 28 september en vrijdag 5 oktober 

hercertificeren voor ‘eerst hulp aan kinderen ’deze aanmelding is bevestigd. 

Voor de BHV- her certificering is nog geen datum, de planning is wel 

in september, maar er is nog geen bevestiging van. 

 

Bladzijde 9: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: 

Bso Natuurlijk beschikt over de meldcode huiselijk geweld en  

kindermishandeling versie juli 2013. Deze is op 28 mei 2018 

naar de toezichthouder gestuurd. 

De overeenkomst ter gebruik van de meldcode is ingevuld en ondertekent 

door Bso Natuurlijk. De sociale kaart is aangepast en verwijst naar Veilig Thuis, 

zowel in de map als zichtbaar op locatie zijn alle AMK- vermeldingen  omgezet naar 

Veilig Thuis.  

 

Bladzijde 11: ouderrecht, klachten en geschillen: 

Bso Natuurlijk heeft een schriftelijke regeling voor het behandelen van klachten, 

‘de klachtenregeling intern’ . Voor deze regeling is een klachtenformulier, deze is 



 

 

te vinden in de informatiebak op locatie. 

De klacht van de ouder, die schriftelijk en met redenen onderbouwd moet zijn, 

wordt door Bso Natuurlijk zorgvuldig onderzocht. 

Wij houden de ouder zoveel mogelijk op de hoogte van de voortgang van de behandeling  

en proberen, rekeninghoudend met de aard van de klacht, de klacht af te handelen 

uiterlijk zes weken na indiening bij de houder. 

De klacht wordt anoniem  gemeld aan de oudercommissie, indien ouders het op prijs 

stellen, wordt om advies gevraagd. 

 

N.B: Naast het aanpassen van de gevraagde stukken ( pedagogisch beleidsplan, 

        veiligheid -en gezondheidbeleid worden ook de algemene voorwaarden en  

        het informatieboekje onder de loep genomen. 

 

        De nieuwe wet voor persoonsbescherming, AVG ( Algemene Verordening     

        Gegevensbescherming), van kracht vanaf 25 mei 2018, wordt ook bijgesteld. 

 

Margot Wiggers, Bso Natuurlijk, Winterswijk 24 juli 2018 

 

Formulieren  die u kunt vinden in het informatiebakje zijn ook vernieuwd. 

( o.a de algemene voorwaarden in combinatie met afspraken omtrent de 

nieuwe wet Privacy). 

 

Oudercommissie en Bso Natuurlijk: 

Het oudercommissieoverleg heeft inmiddels plaatsgevonden naar aanleiding  

van het inspectierapport en de zienswijze. Hierbij de geschreven notulen: 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dit briefje krijgen alle ouders op locatie uitgereikt. 

 

 

 

 

                                               



 

 

Binnen bouwsels….. en  kunst:   

   

             

…brooddeeg en scherven….           

Stage bij Bso Natuurlijk: 

In november verwachten wij weer een stagiaire bij Bso Natuurlijk. 

…. …. 

Deze informatie ( logo en het totaaloverzicht van de erkenningen) 

zijn zichtbaar voor de ouders op het prikbord bij de ingang. 

Het bordje van SBB is inmiddels op de buitenmuur van de locatie 

geplaatst. 

 

 
 
 



 

 

Vervoer en VOG en eHerkenning: 

In deze uitgave ook nog even aandacht voor vervoer, VOG en E herkenning: 

Bso Natuurlijk heeft twee flexibele chauffeurs die het vervoer van de scholen 

naar Bso Natuurlijk voor hun rekening nemen. Daarnaast rijdt Margot ook een 

deel van de routes.  

Enkele kinderen van Bso Natuurlijk hebben een zogenaamd ‘fietscontract’ 

dat wil zeggen dat zij van school naar Bso Natuurlijk en van daaruit 

zelfstandig naar huis fietsen. Dit is schriftelijk vastgelegd tussen ouders en Bso Natuurlijk. 

Nu, wat betreft de VOG zijn er wijzigingen doorgevoerd: 

De VOG- houders, de direct betrokkenen bij Bso Natuurlijk( maar overige vormen van 

kinderopvang ook), zijn nu verplicht zich te registreren en te koppelen aan de organisatie 

waar zij deel van uitmaken, zodat altijd de personen gecontroleerd  kunnen worden. 

Het is een extra veiligheidsmaatregel van de overheid voor de sector kinderopvang. 

Van deze gehele procedure heeft Bso Natuurlijk een map gemaakt voor de GGD, 

maar ook ouders hebben inzage in deze map. Vraagt u er even naar als u  

belangstelling heeft. 

Stagiaires bij Bso Natuurlijk worden na de stageperiode ontkoppeld en nemen 

hun VOG mee naar het volgende stageadres. 

 

Eikenprocessierups: 

Ondanks de bestrijding is de eikenprocessie rups op verschillende plekken dit jaar in  

Winterswijk gesignaleerd. Na contact met de haren van deze rups kunnen klachten 

ontstaan zoals jeuk en huiduitslag. 

Probeer niet te krabben of te wrijven. Was de huid goed met water. 

Aangedane ogen kun je met water spoelen. Eventueel kan je de aangedane huid strippen 

met plakband om overtollige brandharen te verwijderen. 



 

 

Is de eiken processierups gesignaleerd? Geef de locatie door via de Buiten Beter App 

( buitenbeter.nl) zodat de gemeente inzicht krijgt waar de rups voor overlast zorgt. 

Bron: Gemeente Winterswijk. 

 

NB: in de directe omgeving van Bso Natuurlijk is geen processierups gesignaleerd! 

        Informatie ter inzage naast de informatie over teken!  

 

 

 

 

 

 

 

 Bso Natuurlijk ,Scouting Winterswijk : 

 Bso Natuurlijk heeft het halfjaarlijkse contract met Scouting Winterswijk 

 weer verlengd. Dit overleg heeft plaats gevonden op 31 juli 2018 in 

 het Witte Huisje. 

 

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 juni “ dieren op tafel ” 

….. ….gezellig op tafel….. 

 



 

 

Woensdagmiddag 25 juli, “biggetjes bakken “ hadden wij verplaatst in  

verband met de extreme warme periode, op een ander dag…..  

 

 

 

Woensdagmiddag  29 augustus hebben wij vrolijke figuren uit de natuur 

gemaakt….deze foto’s komen in de volgende nieuwsbrief.  

Woensdagmiddag 26 september gaan wij “september stempelen”… 

Voor alle kinderen in Winterswijk in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. 

 Deze  flyer hangt binnenkort bij de ingang van Bso Natuurlijk. 

 

 

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: 

- Her certificering EHBO Margot vrijdagavond 28 september 

en vrijdagavond 5 oktober. 

- BHV- hercertificering, worden dagdelen in oktober, datum volgt. 

- Inloopouderavond op een dinsdag na 17.00, datum en info 

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: 

- Sten komt voor de laatste keer op de fiets. 

- Jens…eindelijk blij met zijn computer stoel. 

- Jaap geeft uitleg met het lijmpistool. 

- Gijs heeft een groene schooltas. 

- Damian wint een mooie beker. 

- Jip slaapt eindelijk in bed. 

- Mees geniet van frambozenjam. 



 

 

- Julot  houdt van smeerworst 

- Strobbe  leert op school een spreuk. 

- Jonathan neemt lang vakantie. 

- Valentijn doet een uitstapje naar de dinausaurus 

- Jiska bewaard het kadootje voor haar verjardag. 

- Micha is stil in huis al Jiska huiswerk maakt. 

- Florien draagt een kort jasje. 

- Jurrian maakt vanalles. 

- Ayden gaat toch voetballen. 

 

Weetjes van ROOTS: 

- 27 juni: de heldere ster die vannacht vlak naast de maan staat 

               is Saturnus. 

zon op: 5.21….zon onder: 22.04. 

- 28 juni: de grote karekiet zingt en bouwt in t riet. 

zon op: 5.21….zon onder: 22.04 

- 17 juli : foxglove is de Engelse naam voor vingerhoedskruid. 

zon op: 5.39….zon onder: 21.51. 

- 18 juli:  bij buitenlandse beken let eens op of je de 

              waterspreeuw ziet. 

zon op: 5.41….zon onder: 21.50. 

- 19 juli:  wat doet de sabelsprinkhaan toch met zijn sabel? 

Zon op: 5.42….zon onder: 21.49 

 

Dus zoals je ziet worden de dagen iedere keer weer een beetje korter! 

 

 

 

Vogels nader bekeken: 

De goudvink: 

De goudvinkman is de beauty onder de zangvogels. 

Goudvinken tonen zich niet vaak. Bescheiden als ze zijn zitten 

Ze het liefst verscholen in dichte heggen struiken of bomen. 



 

 

 

 

 

 

Gezond in het schap: 

…gezond en lekker… 

 

 

 

Leuk en lekker: 

Met deze keer twee frisse salades….”felle kleuren, puur natuurlijk” 

Zwarte linzen fusilli met peultjes en zalm: 

Kook 150 gram peultjes in 3- 4 minuten beetgaar. 

Smoor 300 gram zalm filetblokjes met stukken bosui in wat boter en wat 

citroensap in 5 minuten net aan gaar. 

Schep de fusilli en de peultjes erdoor en roer naar smaak nog wat 



 

 

Room erdoor. Lekker met tomatensalade. 

 

Groene erwtenpenne met ham: 

Fruit 1 grote grof gesnipperde ui in olijf olie. 

Roer er een scheut pastakookvocht, 125 milliliter room en 

een snufje nootmuskaat door. 

Laat dit doorkoken tot een lekkere saus. 

Schep de uitgelekte pasta met 100 gram hamrepen en veel grof 

gehakte peterselie door de pasta. 

 

Eet smakelijk!  ( Bron: “smaakmakend”, zomer 2017) 

   

Verjaardagen bij Bso Natuurlijk: 

Juni/ juli:  12 juni: Florien. 

 

             

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 26 september 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: 

De museumwerkplaats ‘transit Oost’ 

De museumwerkplaats is gevestigd in het centrum van Winterswijk. 

‘Beleef de historie van het openbaar vervoer in oost- Nederland’. 

Kleine Parallelweg 6 

7101 HP Winterswijk, www.transitoost.nl  

Zie ook de folder bij Bso natuurlijk op het prikbord! 

     

Tot de volgende nieuwsbrief, Bso Natuurlijk. 

 

 

http://www.transitoost.nl/


 

 

 

 

 


