Clubaanbod BSO De Groene Weide
Saartje organiseert met verschillende
aanbieders activiteiten. Deze activiteiten
zijn zowel voor BSO-kinderen als voor
kinderen uit de wijk.
Voor de meeste activiteiten kunt u zich
via Saartje opgeven, echter bij een deel
van de activiteiten gaat aanmelden via de
aanbieder zelf. Let hier goed op!
MAANDAG
Koken met Toppers
Handig met een deegroller? Snij jij
supersnel een ui in stukjes of wil je graag
je keukenskills oefenen? Je gaat 8 weken
met verschillende ingrediënten aan de
slag en maakt de lekkerste hapjes en
gerechten.
voor Toppers tijd 15.30-16.30 uur
waar keuken kosten BSO €20 | niet BSO
€40
Tekenclub
Een kleurplaat inkleuren is leuk, maar een
eigen tekening maken is nog veel leuker!
Zo kun je alles tekenen wat je maar wilt.
Op de tekenclub leer je hoe je het beste
een gezicht, een huis, een auto en nog veel
meer dingen kunt tekenen. Niet alleen met
potlood, maar met allerlei materialen zoals
houtskool, markers en oliekrijt. We gaan
lekker experimenteren en veel nieuwe
dingen leren. Wist je bijvoorbeeld dat je van
een tekening overtrekken ook kan leren
tekenen? Dit en nog veel meer tekentrucs
in de tekenclub. Dus maak je voortaan je
eigen kleurplaat? Meld je dan nu aan!
voor Bikkels tijd 15.30-16.30 uur
waar bikkelruimte kosten BSO €15 en niet
BSO €30
Sport en Spel met meester Tugli
Meester Tugli, de gymleraar van ‘Op de
Groene Alm’ zal op maandag de kinderen
van de Kanjers en Toppers kennis laten
maken met verschillende sporten! Dus,
heb jij genoeg energie om ook na schooltijd
nog even lekker los te gaan in de gymzaal?
Neem dan je gymspullen mee en kom
sporten met meester Tugli!
voor Toppers tijd 15.00-16.00 uur
waar gymzaal kosten BSO €20 | niet BSO
€40
DINSDAG
Superhelden en -heldinnen
Zou jij graag een superheld of -heldin
willen zijn? In deze club leer je van alles
over superhelden. Bovendien mag je
jezelf omtoveren tot een superheld of
heldin mt een eigen super power, geheime
ideniteit en kostuum. Tot snel bij de
Superheldenclub!
voor Kanjers tijd 15.30-16.30 uur
waar Kanjerruimte kosten BSO €15 | niet
BSO €30

		

ALLE CLUB
S DUREN 8

Saartje’s Kleuterkookclub
Wat is deeg? Wat maak je van ei? Wat kan
je doen met een mixer en een deegroller?
Kunnen we melk alleen drinken of ook in
de keuken gebruiken? We gaan ontdekken
in de keuken! Ontdek je mee?
voor Spetters tijd 15.00-16.00 uur
waar Keuken kosten BSO €20 | niet BSO
€40

WOENSDAG
Woensdag is er geen clubaanbod, maar
worden er activiteiten aangeboden.
DONDERDAG
Beautyclub
Wil jij ook graag je nagels lakken, je haar
doen en je eigen spiegel en juwelenkistje
versieren? Alles wat met beauty te maken
heeft komt voorbij in de beautyclub.
Gezellig met elkaar!
voor Kanjers tijd 15.30-16.30 uur
waar Kanjerruimte kosten BSO €15 | niet
BSO €30
Dans de wereld rond
Vind je het leuk om muziek te maken, te
dansen en ondertussen te luisteren naar
een verhaal? We gaan op reis door de
wereld!
voor Spetters tijd 15.00-16.00 uur
waar Speelzaal links kosten BSO €8 | niet
BSO €16
Wereldkeuken
Een reis door de wereld(keuken)! Vind
jij het ook leuk om lekker te bakken en
koken? En wil je proeven wat er in de
verschillende landen op de wereld gegeten
wordt? Dan gaan we samen op reis door
de wereld en lekkere gerechten maken en
proeven!
voor Bikkels tijd 15.30-16.30 uur
waar keuken kosten BSO €20 | niet BSO
€40
VRIJDAG
Vrijdag is er geen clubaanbod, maar
worden er activiteiten aangeboden.

WEKEN!

INSCHRIJFFORMULIER CLUBAANBOD SAARTJE KINDEROPVANG
De clubs duren 8 weken: van maandag 1 oktober t/m vrijdag 30 november 2018, m.u.v. de herfstvakantie (week 43).
Graag 1 persoon per inschrijfformulier. Dit formulier dient u volledig in te vullen, het liefst in blokletters.
Voornaam deelnemer							0 meisje 0 jongen
Achternaam deelnemer
Leeftijd
Naam BSO							
In te vullen door ouder(s)/verzorger(s):
Naam en voorletter van de betalingsplichtige
Adres
Postcode					Plaats
Telefoonnummer
Ik geef mijn kind op voor			
op welke dag
1.									0 dit is wel/niet* mijn BSO-dag
									0 ik zit niet bij de BSO van Saartje
2.									0 dit is wel/niet* mijn BSO-dag
									0 ik zit niet bij de BSO van Saartje
3.									0 dit is wel/niet* mijn BSO-dag
									0 ik zit niet bij de BSO van Saartje
4.									0 dit is wel/niet* mijn BSO-dag
									0 ik zit niet bij de BSO van Saartje
Ik machtig Saartje Kinderopvang het cursusbedrag automatisch van mijn rekening af te schrijven.
Rekeningnummer				t.n.v.
Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van en in te stemmen met de voorwaarden voor inschrijving, deelname en betaling
(te vinden op www.saartje.nl).
Datum					Handtekening
Geef uw kind zo snel mogelijk op, want vol is vol! Inschrijvingen moeten uiterlijk vrijdag 21 september 2018 binnen zijn bij
Saartje Kinderopvang, afdeling Klantencontact, Postbus 2728, 3500 GS Utrecht.
Voor de juiste stand van zaken, bel Mirjam Weber (030) 670 21 77.
* graag doorhalen wat niet van toepassing is.

