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Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Voor u ligt het vakantieprogramma 2018 voor de BSO’s van
Saartje Kinderopvang. Hiermee geven wij u vast een overzicht van de geplande
activiteiten en thema’s voor komend jaar! Onze enthousiaste medewerkers
hebben hard gewerkt aan het samenstellen van het vakantieprogramma.
Alle weken hebben een thema, deze weken zijn met alle BSO’s op elkaar
afgestemd. Wij verzorgen een uitgebreid aanbod voor jong en oud!
Dit jaar organiseren wij bijvoorbeeld een vakantieweek speciaal voor de
oudere kinderen, maar ook buitendagen voor de allerjongste!
Meer informatie hierover leest u verderop in dit vakantie overzicht.
Tijdens de schoolvakanties zijn onze BSO locaties van 7.30 uur tot 18.30 uur
geopend. Op iedere locatie organiseren wij iedere dag uitdagende activiteiten,
waarbij kinderen de keuze hebben of ze hier aan deelnemen.
U ontvangt, ongeveer twee weken voor een vakantie de vakantieposters van de
eigen BSO locatie. Deze ontvangt u per mail, ook zijn de posters te vinden op
de locaties.
Enthousiast geworden? Inschrijven voor onze vakantieopvang kan vanaf nu via
het aanvraagformulier BSO vakantieopvang op onze website.
Heeft u vragen of opmerkingen?
De medewerkers van de afdeling klantencontact staan u graag te woord!
Tot ziens bij de allerleukste vakantieopvang van Saartje!
www.saartje.nl/vakantieopvang
030- 670 21 77

De dagindeling
7.30
9.30
10.00
12.00
13.00
14.30
16.30
17.00

uur
uur
uur
uur
uur
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uur
uur

welkom en vrij spel
drinken en fruit eten
start ochtendactiviteit
lunch
vrij spel
start middagactiviteit
drinken en eten
vrij spel en ophalen tot 18.30 uur

Voorjaarsvakantie

Saartje is Tijdreizen!
Ga met ons mee in de Saartje tijdreismachine. We reizen terug naar de
Romeinen, komen langs de Grieken en de Egyptenaren en nemen een
kijkje in de tijd van Robin Hood. We bouwen piramides, Romeinse
schepen, maken een eigen pijl en boog en smullen van gerechten uit de
oude tijd. Om deze tijd in het echt te beleven gaan we met de BSO’s van
Saartje naar het Archeon.

			Meivakantie
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Saartje is... Leven in een musical
Barst spontaan uit in zang en dans. Maak je eigen kostuums, dans erop los,
zing mee en ga aan de slag met verschillende emoties. Word jij de ster van
de Saartje musical? Tijdens deze week gaan we aan de slag met onze eigen
musical.
Aan het einde van de vakantie zijn de papa’s en mama’s welkom te komen
kijken naar het resultaat. Het is een week vol glitter en glamour!

Zomerse Spektakelweken
k
wee
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Saartje is... mindfulness
Eindelijk vakantie! De eerste week van de zomervakantie staat in het
teken van ont-stressen, bijkomen en ontspanning. Doe mee met Yoga,
kleur een mandala, luister naar rustige muziek en geniet van een
heerlijke high-tea. Tijdens deze week kom je helemaal tot rust na alle
schooldrukte en kan je heerlijk
ontspannen aan je vakantie beginnen.
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Saartje is... naar de maan en daar voorbij!
Ik ga op vakantie naar de maan en ik
neem mee...
Hoe ziet een vakantie op de maan
eruit? Ontdek alle planeten om de
Melkweg, zoek uit hoe zwaartekracht werkt, bouw een ruimteschip,
pak je tas in en bedenk wie en wat
je meeneemt. Het is een week vol
ontdekkingen.

Zomerse Spektakelweken
week
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Saartje’s Buitendagen*!
Pssstt.... heb je het al gehoord? De Saartje Buitendagen komen er aan!
Na het succes van vorig jaar gaan we dit jaar weer naar Castelllum voor een
week vol ontdekken, leuke en leerzame activiteiten en heel veel plezier.
Speciaal voor kinderen van 4 tot 6 jaar gaan we dieren aaien, samen zorgen voor
de plantjes, broodjes bakken in de buitenoven, het kan allemaal deze week!
Houdt onze website in de gaten voor meer informatie!
Let op: er zijn voor deze speciale week beperkte inschrijvingen mogelijk.

			

* onze medewerkers zijn de hele dag op deze locatie aanwezig, brengen en halen is door ouders.
* kijk voor deze speciale week bij prijzen, tijden en aanmelden.

Zomerse Spektakelweken
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Saartje is... op ontdekkingstocht
... want geen enkel kind is een binnenkind!
Kom van de bank af en ga mee naar buiten. Doe mee met levend
Stratego en ga mee op een leuke speurtocht op zoek naar de schat!
Of ga je op zoek naar talenten in jezelf? Ben je erg creatief of sportief
of ben je goed in andere kinderen motiveren? Het is een week
vol verrassingen en ontdekkingen!
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Saartje is... aan zee/op ‘t strand!
Zon, zee strand. Wie wil dat nou niet? Je bent uitgenodigd voor
een week vol waterpret bij Saartje. We gaan uitgerust met een
emmer en een schep, zwembroek en handdoek op pad. Bouw mee
aan je eigen zandkasteel, doe mee
met een zeskamp en laat je kunsten
zien in een kano. Laat je meevoeren
op de golven en de wind.

Zomerse Spektakelweken
week
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Saartje is... op de camping!
Badslippers, korte broek en vergeet vooral je wc-rol niet, want Saartje zit
deze week op de camping. Het wordt een week vol binnen- en
buitenspelletjes, tenten bouwen en natuurlijk een bonte middag als afsluiter.

Zomerse Spektakelweken
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Saartje is... op volle toeren!
Oh jee.. het einde van de vakantie is in zicht! De laatste week van de
zomervakantie staat in het teken van actief zijn. Doe mee met een
sportieve bootcamp, maak je hersenen wakker met een leuk brainspel en
pak je schooltas in. Ben je klaar om nieuwe dingen te leren?
Ook belangrijk... vergeet vooral niet om nog even te genieten van je
laatste vakantieweek.

Zomerse Spektakelweken
week
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Saartje’s Buitendagen**
Primeur! Dit jaar organiseert Saartje voor de eerste keer de Saartje
Buitendagen voor de oudste kinderen. Voor de 7+ kinderen van Saartje
organiseren wij deze week op een speciale locatie leerzame, uitdagende
maar vooral leuke activiteiten.
Ontdek wat de natuur te bieden heeft. Op maandag 20 augustus, dinsdag 21
augustus en donderdag 23 augustus gaan we 3 dagen naar buiten bij de Groene Belevenis in Leusden. Wat we daar gaan doen? Uilenballen onderzoeken,
soep koken of pizza bakken, een eigen hut bouwen of een insectenhotel. Bij
de Groene Belevenis is buiten echt beleven. Geef je snel op!
Let op: er zijn voor deze speciale week beperkte inschrijvingen mogelijk.

						

* kijk voor deze speciale week bij prijzen, tijden en aanmelden.

Herfstvakantie

Saartje is... als bladeren die neervallen
Het is herfst, de bladeren die vallen en de paddestoelen schieten
uit de grond. Zie om je heen, hoe de natuur zich klaarmaakt voor
de winter. Bouw een insectenhotel of rijg een voedselketting,
creeër een mooi kunstwerk van bladeren, ga op zoek naar eikels
en kastanjes en trek je laarzen aan voor een leuke boswandeling.
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Saartje is... koude dagen, warme harten....
Voel je warm, wollig en pluizig, geniet van een warme kop
chocomel met marshmallows, knutsel je eigen kerstkaart.
Met elkaar, voor elkaar; bak, dans, zing, klus of knutsel mee
voor het goede doel. Bij Saartje hebben we een warm hart voor
iedereen!

Studiedagen

Wist u dat wij tijdens de studiedagen van de scholen ook opvang
verzorgen op onze BSO locaties? Ook op deze dagen bieden wij een uitdagend activiteitenaanbod aan! Een overzicht van de sluitingsdagen van de
scholen vindt u in de schoolgids van uw kind(eren).
Voor meer informatie over opvang tijdens de studiedagen verwijzen wij
u naar de teamleider van de betreffende BSO locatie en naar de afdeling
Klantencontact.

Prijzen, tijden en aanmelden

Onze BSO locaties zijn op werkdagen open van 7.30 uur tot 18.30 uur.
Wij denken graag met u mee. Er zijn verschillende mogelijkheden voor
afname van vakantieopvang. Hieronder het overzicht:
Vakantiedagen
inkopen

Aantal dagen

Uurprijs
(x11 uur)*

1 t/m 5

€ 7,94

6 t/m 10

€ 7,81

11 t/m 15

€ 7,71

16 t/m 20

€ 7,59

21 t/m 25

€ 7,47

26 t/m 30

€ 7,36

31 t/m 35

€ 7,26

36 of meer

€ 7,14

* lunch, drinken en lekkers is bij de prijs inbegrepen.
* vakantieopvang valt onder de fiscale regels van de Wet Kinderopvang.
De teruggave van de Belastingdienst is inkomensafhankelijk en kunt u
periodiek aanvragen.
* * Transport van en naar locatie Leusden wordt verzorgd door Saartje vanuit
de eigen BSO locatie.
Voor onze speciale weken vragen wij een extra bijdrage van € 25,- per
dag. Geeft u uw kind(eren) op voor meerdere dagen in dezelfde week
op, geldt daarvoor een gereduceerd tarief.
1 dag € 25,-

2 dagen € 45,-

3 dagen € 60,-

Nieuwsgierig geworden?
Kijk op www.saartje.nl/vakantieopvang
of bel 030-6702177
Kom je ook bij ons werken?
www.werkenbijsaartje.nl

Volg ons op

www.facebook.com/saartje.kinderopvang

@saartjeutrecht

