
 

 

           “Bso Natuurlijk” 
 
              Nieuwsbrief  december  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, 

Voor u ligt nieuwsbrief december, vrij kort op de vorige uitgave, 

maar dat was het zeker waard, zeker omdat we zoveel gedaan hebben en 

dat overzicht willen wij u niet ontnemen.  

We hadden een week van de Sint, allerlei activiteiten rondom kerst, 

daarvan een fotoverslag. Verder twee verslagen van de brandoefeningen  

in november en een planning voor het nieuwe jaar. 

 Vanaf het nieuwe jaar 2019 zal de nieuwsbrief vier keer per jaar 

gaan verschijnen, per seizoen, anders van opzet maar wel weer bordenvol 

met allerlei leuke weetjes, feitjes  en informatie over dieren. 

Vind u het leuk om zelf een artikel geplaatst  te hebben in een nieuwsbrief 

dat kan altijd. Deze kan dan per e- mail worden verzonden naar: 

info@bsonatuurlijk.nl.  

Informatie die op kort termijn moet worden medegedeeld aan ouders/ verzorgers, 

krijgt u of op de mail, of in de hand op locatie. 

     

….nieuw…Black en Friday…. 

…..groene bomen…    

Veel lees plezier, Bso Natuurlijk 

mailto:info@bsonatuurlijk.nl


 

 

 

 

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

 

 

       

……sintecupcakes….. 

 



 

 

       

 

 

 

…..kerstballonnen….kerst lunchbordjes….koekjes en stukjes…….. 

 

  

      

       



 

 

 

Plannen voor de komende tijd: 

- Insecten in de winter 

- Geheimen van het bodemleven 

- Woensdagmiddagactiviteiten 

- Winterdierenartikelen 

- Vooruit kijken naar het voorjaar 

- Bso Natuurlijk tuincentrum 

- Beleef de natuur…IVN-kalender activiteiten 

  

 

Brandoefeningen Bso Natuurlijk 2018: 

Vorig jaar in november hebben wij twee keer een middag besteed aan 

de brandoefening, een terugkerende jaarlijkse oefening…wat te doen in 

geval van nood: 

 

- Dinsdag 27 november vanaf 16.00  brandoefening Bso Natuurlijk, 
met stagiaire Pien.    

- Donderdag 29 november vanaf 16.00 brandoefening Bso Natuurlijk 
zonder stagiaire Pien ( pedagogisch medewerker alleen). 

 

Bso Natuurlijk verslag brand en ontruiming 27 november2018 : 

Bso Natuurlijk heeft op dinsdagmiddag 21 november rond 16.00 

een brand en ontruimingsoefening uitgevoerd. 

Bso Natuurlijk is verantwoordelijk voor de brandveiligheid tijdens 

naschoolse uren. 

De houder ( Margot Wiggers), tevens BHV- er op locatie houdt nauwlettend 

de veiligheid in de gaten, let op aandachtspunten en neemt maatregelen 

als deze nodig zijn. 

De brandveiligheid van het gebouw wordt jaarlijks namens Scouting  

Winterswijk gecontroleerd. Ouders zijn op de hoogte gesteld van deze  



 

 

dag door middel van een informatie brief. 

Taakverdeling dinsdag 27 november: 

Pien ( stagiaire Bso Natuurlijk) verzamelt alle kinderen en brengt hen  

naar de verzamelplaats van de opvang. Zij neemt mee,het evacuatieboxje met 

alle telefoonnummers en de telefoon. Zij draagt de gele bodywarmer van 

Bso Natuurlijk, in de jaszak zit altijd nog een extralijst met alle  

telefoonnummers. Op de Verzamelplaats controleert zij of alle kinderen er zijn. 

Margot Wiggers ( BHV), draagt het BHV- vest en doet de controle op locatie, 

doet ramen en deuren dicht,stekkers uit de stopcontacten en controleert  

beide toiletten. Zij neemt ook de telefoon mee en voegt zich bij de  

verzamelplaats. Hier volgt nog een controle ronde of iedereen er is. 

 Men wacht op de hulpdiensten en stelt de ouders op de hoogte. 

Niemand mag de verzamelplaats verlaten tot en de ouders en de hulpdiensten 

er zijn. 

Vandaag, 27 november hebben wij de ontruiming net als vorig jaar op 

twee manieren geoefend: 

1 keer via de voordeur, daarna rechtsom naar de verzamelplaats, en 1 keer 

via de nooddeur in de tweede ruimte van het gebouw, linksom naar de  

verzamelplaats. 

Bij de ontruimingsoefening via de nooduitgang in de tweede ruimte hebben wij 

het pand laag bij de grond verlaten. Deze oefening was bedoelt om de kinderen  

te leren hoe het pand te verlaten mocht er rookontwikkeling ontstaan. 

Conclusie brandoefening 27 november 2018: 

Taakverdeling is bij brand en ontruiming heel belangrijk. Iedereen voert zijn  

 afgesproken handelingen uit en men kan snel en veilig het gebouw verlaten. 

Na de twee oefeningen hebben wij binnen aan de ronde tafel nagepraat 



 

 

over de oefening van vandaag. Wij lieten pictogrammen zien aan de kinderen 

en vroegen hen de betekenis hiervan. Het pictogrammenspel bestaat uit  

foto’s van dingen die bij brand en ontruiming belangrijk zijn. Bijvoorbeeld 

een foto met het pictogram van de verzamelplaats en waar deze is en hoe 

noodverlichting eruitziet( hoeveel heeft Bso Natuurlijk er ?). 

Afronding oefening: 

Na het pictogrammenspel konden de kinderen weer verder met hun 

activiteiten. 

Brand en ontruiming wordt bij Bso Natuurlijk tenminste 1 keer per  

jaar geoefend. 

Margot Wiggers, Bso Natuurlijk, geschreven op 30 december 2018. 

 

  

Bso Natuurlijk brand en ontruimingverslag donderdag 29 november 2018: 

Op donderdag 29 november hebben wij  s’middags  rond 16.00 nogmaals 

brand en ontruiming geoefend. 

Deze middag was anders van constructie omdat we nu te maken hadden met pedagogisch 

medewerker/ houder alleen. 

In situaties zoals deze heeft het oudste kind van die dag de verantwoordelijkheid om 

de overige kinderen te begeleiden naar de verzamelplaats . 



 

 

De pedagogisch medewerker/ houder voegt zich bij de kinderen zodra het pand 

is gecontroleerd en wacht op de verzamelplaats op de hulpdiensten. 

Eventueel worden de achterwachten ook telefonisch opgeroepen. 

 

Conclusie brandoefening donderdag 29 november 2018: 

Iedereen heeft zich onder begeleiding van het oudste kind op de verzamelplaats 

verzameld. De presentielijst wordt gecontroleerd op het aantal aanwezige kinderen  

van de betreffende dag. Er wordt gewacht op de hulpdiensten en ouders worden  

geïnformeerd. 

Afronding oefening: 

Er wordt nagepraat met de kinderen over het verloop van de ontruiming, 

en het oudste kind wordt bedankt voor de medewerking. 

Wij eten en drinken nog wat aan tafel, waarna de kinderen hun spel vervolgen. 

 

 

 

                                              

Binnen bouwsels….. en  kunst:  



 

 

….. ….. 

                         

 

Woensdag middag  activiteiten bij Bso Natuurlijk: 

Elke  laatste woensdag van de maand organiseert Bso Natuurlijk 

een activiteitenmiddag voor alle kinderen van Winterswijk. 

Op woensdagmiddag 19 december maakten wij bakvormpjes voor in de boom. 

Oude vormpjes prachtig met glitters omgetoverd…het zag er feestelijk uit! 

 

                     



 

 

  

 

Op woensdagmiddag 30 januari staat een nieuwe activiteit op de planning: 

“Winterse taferelen”, de flyer hangt al op locatie. 

Alle overige data voor 2019 zijn nog in de maak, maar zullen zo spoedig  

op locatie zijn en op de website van Bso Natuurlijk. 

…echte winter maken bij 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: 

- Jaaropgave 2018, in januari op de mail. 

- Geen aanpassingen uurtarief opvang bij Bso Natuurlijk. 

- 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: 

 

- Jaap is behoorlijk technisch. 

- Gijs vergeet het kerststukje. 

- Damian heeft toch nog last van zijn voet. 

- Mees helpt met het kado uit de boom. 

- Julot  houdt van glitters. 

- Strobbe  gaat met het vliegtuig. 

- Valentijn toe aan vakantie 

- Bram ontbijt vroeg 

- Florien heeft een tandenborstel bij Bso Natuurlijk 

- Jurrian heeft een gezellige klas 

- Ayden is feestelijk met kerstverlichting 

 

Weetjes van ROOTS: 



 

 

- 11 november: vandaag is het feest van Sint-Maarten: de naamdag van 

Martinus van Tours en vooral bij kinderen bekent is als het  

lichtjesfeest. ’s Avonds gaan ze met lampions langs de deuren, zingen 

een lied en krijgen snoep of ander lekkers.               i 

zon op: 7.52….zon onder: 16.45. 

- 17 november:’s winters komen kramsvogels op bezoek. 

Er broeden wat kramsvogels in het oosten van Nederland, 

maar ’s winters is de kans om deze forse lijster te zien een 

stuk groter. Ze voeden zich vooral met rottende appels in boomgaarden  

en bessen van duindoorn, maar komen ook in tuinen als daar fruit te vinden 

is. 

zon op: 8.03….zon onder: 16.45. 

- 25 november : de oren van de ransuil zitten niet boven op zijn kop, het 

Zijn veerpluimpjes die boven op zijn kop omhoog steken. 

De echte oren van de ransuil zitten op zijn wangen en worden door 

veren aan het oog onttrokken. 

Zon op: 8.16zon onder: 16.36. 

- 28 november:  hoe zie je het verschil tussen een veldmuis en een gewone muis? 

De snuit van een veldmuis is minder spits dan die van een gewone muis,  

maar het duidelijkste verschil zit aan de andere kant, de veldmuis heeft 

een korte behaarde staart. 

Zon op: 8.21….zon onder 16.34. 

- 4 december: in een beukennapje zitten twee beukennootjes. 

Het napje is het droge, stekelige deel dat de vruchtjes tijdens de groei 

omhult. Beukennootjes zijn eetbaar, rauw of gebakken met een  

klontje boter. Eet er niet te veel want er zit een stof in die in grote  

hoeveelheden licht giftig is. Laat ze maar liever liggen voor 

eekhoorns en zwijnen, die kunnen er goed tegen. 

Zon op: 8.29….zon onder: 16.30. 

- 27 december: al in hun eerst levensjaar bereiken jonge zeearenden  

het formaat van hun ouders. Dan zijn ze nog helemaal bruin. De witte staart, 

gele snavel en de gele ogen komen in de loop van de jaren. 

Zon op: 8.48…..zon onder: 16.33. 

- 30 december: Laurier overwint de Hollandse winterkou wel. 

Wij kennen laurier vooral uit de keuken. In de oudheid was deze 

struik of kleine boom een symbool voor overwinning, overwinnaars werden 

gelauwerd met een krans van laurierbladeren.  

Laurier komt oorspronkelijk uit het Middenlandse Zeegebied, maar houdt 

Het ook bij ons uit in een niet te koude stadstuin.  

Zon op: 8.48…..zon onder: 16.36. 

( Bron: Roots scheurkalender 2018) 



 

 

Alle kaartjes zijn inmiddels verzameld in onze ” Roots dierenweetjes bak”, een mooi 

naslagwerk en zo kun je alle weetjes nog eens rustig nalezen!  

 

Vogels nader bekeken: 

Notenkraker ( bron: bnnvara ”Vroege Vogels”) 

Dit gevederde dier is een bijzondere verschijning in Nederland. 

Heel af en toe is er een invasie van notenkrakers in ons land. 

Door voedselschaarste in hun leefomgeving gaan de notenkrakers op 

zoek naar nieuwe plekken met voldoende eten en belanden zo in Nederland. 

De laatste invasie is echter al heel wat jaar geleden. Dit jaar geen invasie, 

maar een enkel exemplaar in ons land op bezoek. 

De notenkraker is een kraaiachtige die normaal leeft in het hoge noorden van  

Scandinavie. Hij eet zaden en noten, zoals hazelnoten en bewaart het in een  

krop onder zijn tong om het later op verschillende plaatsen te verstoppen. 

Op die manier legt hij zijn eigen voedselvoorraad aan. Het blijkt dat in 65% 

van de gevallen, de verstopplek wordt teruggevonden. 

Na even zoeken wordt 80 % van de plekken teruggevonden. 

Een notenkraker is helemaal niet schuw .Dit komt waarschijnlijk doordat 

de vogel in zijn originele leefgebied zelden mensen ziet en mensen niet  

bedreigend vindt. De notenkraker die vorig jaar gespot werd in Wageningen 

vertoonde ondanks het massaal toegestroomde publiek zijn natuurlijke gedrag. 

Noten worden verstopt en toegedekt met afgevallen, dorre bladeren en dat  

alles op soms maar enkele tientallen centimeters van belangstellenden. 

 



 

 

 

(Winter) dieren artikelen: 

Bron: gezondehuisdieren.nl 

Het eerst artikel gaat over 4 feiten van konijnen die je waarschijnlijk nog niet wist…. 

Konijnen zijn ontzettend populair als huisdier en dat is niet gek. 

Ze zijn namelijk erg schattig en hebben een hoog aaibaarheids gehalte. 

Er zijn een aantal feitjes die niet iedereen weet over konijnen… 

De leukste vier op een rijtje: 

1: konijnen zijn intelligent: 

Een konijn is slimmer dan je in eerste instantie zou denken, ze zijn zelfs  

erg goed te trainen. Dit komt omdat ze een super goed geheugen hebben. 

Zo kan een konijn getraind worden om naar je toe te komen als je zijn naam roept 

of rechtop te gaan staan voor een snoepje. 

Trucjes leren is niet alleen leuk, maar het versterkt ook de band tussen jou en het 

konijn. 

2: konijnen kunnen zwemmen: 

Konijnen kunnen inderdaad zwemmen. Dit betekent echter niet dat je een konijn 



 

 

In een zwembad kan laten ronddobberen. Konijnen zijn erg gevoelig voor 

Stress en zwemmen is erg stressvol. Ze zullen alleen zwemmen als er groot  

Gevaar is, bijvoorbeeld als zij moeten vluchten voor een roofvogel. 

Daarnaast droogt de vacht van een konijn best lang en kunnen ze het 

hierdoor snel koud krijgen. 

3: konijnen kunnen geluid maken: 

Konijnen hebben over het algemeen slecht ontwikkelde stembanden. 

Hierdoor kunnen ze niet goed communiceren, zoals een hond of kat dat kan. 

Toch kunnen ze geluiden maken al zal je die maar zelden horen. 

Als konijnen angstig zijn of ergens van schrikken kunnen ze een hele harde 

scherpe gil geven. Ook kunnen ze een fluitend geluid maken. Dit zullen ze 

vooral doen als ze ergens genoeg van hebben. 

4: konijnen zijn geen knaagdieren: 

Konijnen knagen erg veel en dat is ook nodig. De tanden van een konijn 

stoppen namelijk nooit met groeien, daarom moeten zij in het hok iets hards 

hebben waar ze op kunnen knagen, zoals brokken, hout of hooi. 

Ondanks dat ze veel knagen zijn ze officieel geen knaagdieren, ze vallen namelijk  

onder de haasachtige . De reden hiervoor is dat ze een paar extra snijtanden hebben. 

Dieren zoals cavia’s en muizen hebben deze snijtanden niet en vallen dus wel 

onder de knaagdieren. 

 

 

Gezond in het schap: 

 



 

 

…authentiek en vetarm….voor de feestdagen… 

 

Leuk en lekker: 

“sinaasappelvanille cup cakejes 

Nodig: 

- 2 sinaasappels 

- 200 gram zelfrijzend bakmeel 

- 200 gram suiker 

- 200 gram roomboter 

- 4 eieren 

- 1 zakje vanillesuiker 

- Snufje zout 

- 2 theelepels bakpoeder 

- 50 gram amandelschaafsel 

- Poedersuiker ( voor de garnering) 

Maken: 

- Verwarm de oven voor op 180 graden celsius. 

- Rasp de schil van 2 sinaasappels en pers het sap uit. 

- Klop de boter zacht met de mixer, voeg het zelfrijzend bakmeel 

de eieren, het bakpoeder, de suiker, de vanillesuiker en een snufje zout 

toe. 

- Mix twee minuten op de hoogste stand tot een luchtig beslag. 

- Spatel het sap en de rasp van de sinaasappel erdoor. 

- Verdeel het beslag over de cupcake vormpjes. 

- Verdeel het amandelschaafsel erover en bak in 30 minuten gaar. 

- Laat de cakejes goed afkoelen en bestuif met poedersuiker. 

N.B. deze hoeveelheid beslag is voor 12 cupcakjes 

Eet smakelijk!  ( Bron: “24 kitchen Plus”) 



 

 

Maak van een eitje een sneeuwpop: 

 

Bron: Aldi: versier een ontbijt-eitje als sneeuwpop….. 

Op ware grootte op locatie! 

   

Verjaardagen bij Bso Natuurlijk: 

In de maand december geen verjaardagen. 

 

                                                            

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 januari 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: 

“Bakkerijmuseum in Hattum”: 

Op zaterdag en elke dag in de schoolvakanties worden kinderen 

uitgenodigd door de bakkers om samen een koek te bakken. 

Er is een leuke speurtocht en geeft de bakker in het museumtheater 

familievoorstellingen. 

Adres: Kerkhofstraat 13 

8051 GG Hattum 

www.bakkerijmuseum.nl  

info@bakkerijmuseum.nl 

Telefoon: 038- 4441715 

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag: 10.00-17.00 

Entree: volwassenen: € 8,00 

              kinderen 4 t/m 12 jaar: €6,50, museumjaarkaart: gratis                   

Tot de volgende nieuwsbrief, Bso Natuurlijk. 

 



 

 

 

 


