
 

 

           “Bso Natuurlijk” 
 
              Nieuwsbrief  oktober/ november  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, 

Ook deze nieuwsbrief is een samenvatting van twee maanden, het is 

de een na laatste van dit jaar. Kort op deze uitgave volgt het december 

nummer. 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. 

Naast alle activiteiten in oktober en november ,foto’s van na zomerse 

gebeurtenissen die zeker te bewonderen waard zijn. Nieuwe bewoners in een 

bak met water, dierendag met een gezellig konijn, groene kikkers kijken en  

wandelen met de geit. 

Verder de notulen van de ouderinloop van 2 oktober en kennis maken 

met onze nieuwe stagiaire. 

     

….wandelen met de geit en groene kikkers kijken…… 
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…kleurrijk van brooddeeg…. 

 

 

….appeltaart… 

   

 

Veel lees plezier, Bso Natuurlijk 

 

 

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

 



 

 

        

      …..nazomeren…. 

…..kinderboeken week met nieuwe boekjes…. 

 

  

     …dierendag 2018…. …met Pip is Vip op locatie… 

     ( bron: Roots 2018) 

 



 

 

…. ….. 

…..vreemde herfstwezens van klei….. 

 ….nieuwe bewoners: Black en Friday   

 

Plannen voor de komende tijd: 

- De week van Sinterklaas 

- Kerstallerlei 

- Woensdagmiddagactiviteiten 

- Jaarlijkse brandoefening en het verslag 

- Lekkers uit de keuken 

- Winterdieren- artikelen  

 

BHV en EHBO: 

Margot heeft haar certificaten voor BHV en EHBO- kinderen behaald. 

De certificaten zijn zichtbaar opgehangen in de keuken bij Bso Natuurlijk. 

 

Informatie…… alle data tot aan de kerstvakantie: 

 



 

 

Beste ouders van Bso Natuurlijk, 

het jaar zit er bijna op…het is snel gegaan, maar nog een 

aantal zaken op de agenda : 

- Start stagejaar Pien Louwes , maandag en dinsdag van 11.00 - 18.00, 
( van 12 november 2018 t/m 7 juli 2019). 

 

- 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). 

Van beide dagen wordt een verslag gemaakt. 

- Week 49, de week van Sint. 
- Week 50 en week 51 kerstactiviteiten, waarin o.a donderdag 20 december 

kerstbrunch voor alle kinderen en een gebakje van Margot ( jarig 19 december). 

- Rooster voor kerstvakantieopvang, apart als bijlage. 

 

Tot slot: dagen Willy Kuenen geen vervoer: 

- Donderdag 13 december, dinsdag 18 december en donderdag 20 december 

 

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd, 

Groet, Margot Wiggers, Bso Natuurlijk 

 

Het verslag van de brandoefening op dinsdagmiddag 27 november en donderdag 

29 november kunt u lezen in de december uitgave. 



 

 

 

 

 

Oudercommissie en Bso Natuurlijk: 

Bso Natuurlijk is nog steeds opzoek naar een lid/ leden voor de oudercommissie. 

Het onderstaande bericht is nog steeds van toepassing. 

 

 

Ouderinloop 2 oktober: 

Naar aanleiding van alle veranderingen binnen de Wet Kinderopvang had 

Bso Natuurlijk op 2 oktober j.l een ouderinloop georganiseerd om een aantal 

zaken te kunnen toelichten. 

In deze nieuwsbrief de notulen van deze middag: 



 

 

Notulen  Bso Natuurlijk ouderinloop 2 oktober 2018: 

 

Aanwezig -  Margot Wiggers, houder Bso Natuurlijk en notulist. 

      -   Ouders van Bso Natuurlijk en kinderen. 

      -   Willy Kuenen, vervoer Bso Natuurlijk en achterwacht. 

 

Waar: locatie Bso Natuurlijk, vanaf 17.00 aansluitend op de naschoolse opvang. 

 

Welkom met soep en een broodje: 

- Margot, houder van Bso Natuurlijk heet de ouders die er zijn van harte welkom. 

- Er wordt soep geschonken en er is voor zowel de ouders als de kinderen een broodje. 

- Deze ouderinloop wordt georganiseerd in plaats van ouderavond om zo meer ouders 

te kunnen zien en spreken. 

 

Toelichting IKK/ mentorschap: 

- Margot geeft uitleg dat vanaf 1 januari 2018 de kwaliteitseisen voor de dagopvang en 

               de buitenschoolse opvang zijn gewijzigd. Deze wijzigingen zullen de kwaliteit en de         

               toegankelijkheid van de kinderopvang verbeteren. 

-  Zo zal er meer aandacht zijn voor de ontwikkeling van uw  

                kind(eren) en krijgen alle kinderen een mentor toegewezen. 

- De mentor van uw kind(eren) heeft de taak om de ontwikkeling van uw kind(eren met u te  

              bespreken en  u kunt vragen stellen over het welzijn van uw kind(eren). 

- Bij Bso Natuurlijk draagt  Margot het mentorschap van alle kinderen. Kinderen op  

               vaste dagen maar ook kinderen die een flexibel contract hebben. 

- Op maandag en dinsdag heeft onze stagiaire ondersteunend mentorschap samen met 

               Margot, want zij blijft eindverantwoordelijk. 

 

Mededelingen/ vragen: 

- Naar aanleiding van het concept- inspectie rapport heeft Margot een zienswijze geschreven. 

- Ook is een reactie naar de gemeente gestuurd naar aanleiding van deze zienswijze. 



 

 

- De zienswijze , de reactie naar de gemeente en de notulen van 2 oktober kunt 

               u  vinden in de eerst volgende nieuwsbrief van Bso Natuurlijk. 

 

- Er is een achterwacht ingesteld in geval van een persoon op locatie, 

               deze informatie hangt bij de ingang. 

 

- Bso Natuurlijk heeft een map samengesteld over het IKK, deze staat bij het 

               informatiebakje en kunnen ouders altijd inzien, dit geldt ook voor de meldcode. 

 

- Op de website van Boink, in de Boink bibliotheek kunt u ook veel informatie 

               vinden over allerlei onderwerpen. 

- De ontwikkelingen van het vernieuwde pedagogisch beleidsplan, veiligheid en 

gezondheidbeleid en het informatieboekje vorderen gestaag. 

              De oudercommissie zal hierover nog adviesrecht geven.  

 

Uitdelen info/ informatieboekje: 

- Tot slot dankt Margot de ouders die in de gelegenheid waren om er te zijn. 

- Ouders die er niet waren krijgen de info/informatieboekje op het eerst volgende 

moment dat Bso Natuurlijk en de ouders elkaar treffen. 

- Graag ziet Margot een reactie van de ouders op de informatie tegemoet. 

-                                               

Binnen bouwsels….. en  kunst:  

 … … 

   



 

 

                       

Stage bij Bso Natuurlijk: 

Inmiddels is onze stagiaire Pien Louwes gestart  met haar stage bij Bso Natuurlijk. 

Pien is er op maandag en dinsdag van 11.00-18.00, zij heeft een keurig C.V en wil dat 

graag met ons delen zodat u als ouder ook kennis met haar kunt maken en voor ouders 

die geen gebruik maken van de opvang op een maandag of dinsdag. 

 

 

7101 XV Winterswijk 

Winterswijk, 12 oktober 2018 

BSO Natuurlijk 

De Huninkmaat 6 

7101 JJ Winterswijk 

 

Betreft: sollicitatie  

Geachte Margot Wiggers, 

Mijn naam is Pien Louwes ik ben 15 jaar oud, maar op moment van stage ben ik al 16. Ik woon in 

Winterswijk. Ik dans bij sportschool  Wenters en ik werk bij de McDonald’s in Winterswijk. Vorig jaar 

heb ik mijn kader diploma gehaald op het Gerritkomrij College in Winterswijk. Ik zit nu in mijn eerste 

leerjaar van de opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 in Groenlo. Voor school 

gaan wij stage lopen van 12 november t/m 2 juli  op de maandag en de dinsdag en daarom schrijf ik 

deze brief. 

De reden dat ik denk dat ik geschikt ben voor deze stage plek is omdat ik het super leuk vind om met 

kinderen te werken. Ik vind de manier dat kinderen ontwikkelen heel erg interessant en daarom wil 

ik ze daar ook graag bij helpen. Ik heb al eerder stage gelopen met kinderen maar nog niet op een 

BSO. Het lijkt mij dan ook erg leuk om bij jullie stage te lopen zodat ik nieuwe ervaringen op kan doen 

en nog meer nieuwe dingen kan leren. 

Ik hoop dat ik binnen twee weken een reactie terug krijg van u. Zo niet dan bel ik binnen twee weken 

om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Ook hoop ik dat ik met deze brief en 

mijn cv genoeg informatie heb gegeven.  

 



 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Pien Louwes  

 

 

Persoonlijke gegevens: 
Naam: Pien Iris Louwes 
Adres: Spirealaan 114   
Postcode: 7101 XV                              
Woonplaats: Winterswijk 
Mailadres: 
pienlouwes@gmail.com 
Geboortedatum: 25-10-2002               
 
Vorige school: 
2014-2018 kader/ afdeling verzorging, Gerrit Komrij College Winterswijk – 
diploma behaald 
 
Huidige opleiding: 
2018-2021 pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 
Graafschapcollege, Groenlo 
 
Stages: 
2017:  kinderopvang Eigen wijsjerijk, Winterswijk 
2017: basisschool de Bataaf groep 1&2, Winterswijk 
 
Werkervaring: 
2018: schoonmaken bij de McDonald’s in Winterswijk 
 
Hobby’s: 
-oppassen 
-muziek luisteren 
-afspreken met vrienden 
-dansen  

 
 

Vervoer en VOG en eHerkenning: 
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Voor nieuwe ouders die zijn ingestroomd bij Bso Natuurlijk 

in deze uitgave  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. 

 

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 29 augustus: “vrolijke figuren uit de natuur” 

 



 

 

….. … 

 

Woensdagmiddag 26 september, “ september stempelen” 

 ….. … 

 

Woensdagmiddag 31 oktober : “Hop…Hop” 

.. … 

 



 

 

Woensdagmiddag 28 november “Warm huisje” 

 

… … 

 

  

Woensdagmiddag 19 december  gaan wij “bakvormpjes in de boom “ 

maken, voor alle kinderen in Winterswijk in de leeftijd 4 t/m 12 jaar. 

 Deze  flyer hangt binnenkort bij de ingang van Bso Natuurlijk. 

…en in het volgende nummer het resultaat! 

 

 



 

 

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: 

 

- Jaap maakt de mooiste dingen bij technieklessen 

- Gijs houdt niet van erwtensoep 

- Damian komt flexibel op de fiets 

- Mees heeft tweede start bij BMX 

- Julot  haalt A- diploma 

- Strobbe  heeft een rugzak met olifanten 

 



 

 

- Valentijn plakt een toren met een lijmpistool 

- Micha is handig met een kubus 

- Bram maakt een makkelijke toets 

- Florien heeft een roze schooltas met roze inhoud 

- Jurrian zet de pionnen op een rijtje 

- Ayden heeft een oranje fietsbel 

 

Weetjes van ROOTS: 

- 5 oktober: Stekelig……….niet alle paddenstoelen hebben plaatjes onder 

hun hoed…..boleten hebben buisjes die er, doordat ze samengepakt zitten, 

er uitzien als gaatjes.               i 

zon op: 7.34….zon onder: 16.59. 

- 9 oktober: de meriansborstel is beslist niet zeldzaam. 

zon op: 7.47….zon onder: 16.52. 

- 19 oktober : de vliegenzwam houd van de berk…..zo vergroeien 

de schimmeldraden van de vliegenzwam graag met het wortelstelsel 

van de berk. 

 

 

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

 

 

 

Vogels nader bekeken: 

Winterkoning : 

 

 

 

De klein gedrongen winterkoning man houd van meerder vrouwtjes. 



 

 

Hij maakt wel vijf bolvormige nesten, voor meerdere vrouwtjes. 

Ieder vrouwtje kiest zelf in welk nest zij wil broeden….de andere nesten zijn 

daarna in de aanbieding voor de andere vrouwtjes. 

 

Gezond in het schap: 

 

…..een lekker tussendoortje… 

 

Leuk en lekker: 

“Pizza’s met Parmezaan spruitjes” 

Nodig: 

- 350 gram spruiten 

- 50 gram Parmezaanse kaas 

- 250 gram ricotta 

- 2 teentjes knoflook 

- 4 pitabroodjes 

- 1 rode ui 

- 1 theelepel gemalen chilivlokken 

- 6 takjes basilicum 

- olijfolie 

Maken: 



 

 

- Verwarm de oven voor op 180 graden 

- Pel en pers de knoflook, pel de rode ui en snij deze in ringen. 

- Halveer de spruiten en rasp de Parmezaanse kaas. 

- Snijd de basilicum fijn. 

- Verdeel de spruitjes over een met bakpapier beklede bakplaat, besprenkel  

met olijfolie en rooster 10 minuten in de oven. 

- Meng de ricotta met de knoflook, de helft van de Parmezaanse kaas, 

de chilivlokken en een scheutje olijfolie. 

- Snijd de pitabroodjes open en besprenkel met olijf olie, besmeer met 

het ricotta mengsel en verdeel de geroosterde spruitjes erover. 

- Strooi de overige Parmezaanse kaas erover en bak nog 5 tot 7 minuten 

tot de kaas gesmolten is. 

- Garneer eventueel met chilivlokken en basilicum 

 

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

   

Verjaardagen bij Bso Natuurlijk: 

September:  4 september Julot 

November:  26 november Strobbe en Gijs 

 

             

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 19 december 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, 

want dit uitje is tot het eind van het jaar! 

     

Tot de volgende nieuwsbrief, Bso Natuurlijk. 
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