Clubaanbod BSO Voorn - Achtbaan
MAANDAG
De voelsprieten-club
Dit is een club voor avontuurlijke kinderen
en kinderen die het niet erg vinden om
vies te worden! Al onze voelsprieten en
zintuigen worden aan het werk gezet. We
gaan experimenteren, speuren, survivallen
en aan de knutsel met diverse materialen.
voor Droomvlucht, Bonsai en Boompjes
tijd 16.00-17.00 uur waar cluster Voorn
kosten BSO €20
Van alles wat club
Van sportspellen tot koken en nog heel
veel meer! Bij deze club staat er elke week
iets anders op het programma. Een ding
is zeker, je gaat je niet vervelen bij de van
alles wat club. Geef je snel op!
voor Python en Fata Morgana
tijd 15.00-16.00 uur waar cluster Voorn
kosten BSO €20
DINSDAG
De ‘kan niet, bestaat niet’-club
Duik mee in de wondere wereld van de
kinderfilosofie. Is filosoferen moeilijk? En
niet geschikt voor kinderen? Onzin! Want...
kan niet, bestaat niet. Kinderen stellen
niet voor niets honderden waarom-vragen.
Wij gaan amen op zoek naar antwoorden
op verschillende manieren en nemen
niet snel genoegen met het eerste beste
antwoord.
voor Droomvlucht, Bonsai en Boompjes
tijd 16.00-17.00 uur waar cluster Voorn
kosten BSO €20
Grote wandversiering club
Om een extra sfeer en kleur aan onze
groep te geven wil ik samen met jullie een
heel groot kunstwerk maken. Lijkt het je
leuk om hieraan mee te denken en aan te
werken? Meld je dan snel aan!
voor Python en Fata Morgana
tijd 15.00-16.00 uur waar cluster Voorn
kosten BSO €20
WOENSDAG
Op woensdag is er geen clubaanbod,
maar worden verschillende activiteiten
aangeboden.

		

ALLE CLUB
S DUREN 8

DONDERDAG
Beauty & Fashion club
Alles draait tijdens deze club om BEAUTY
& FASHION! Make-uppen, kleding/tassen
pimpen, maskertjes opdoen en nog
veel meer. Alles wat met persoonlijke
verzorging en fashion te maken heeft
wordt gedaan tijdens dit clubje. Kom jij
ook?!
voor Droomvlucht, Bonsai en Boompjes
tijd 16.00-17.00 uur waar cluster Voorn
kosten €20
Hapjesclub
Kleine hajes, grote hapjes, warme hapjes,
koude hapjes, we gaan ze samen maken.
Hapjes voor een feestje of voor zomaar.
Hapjes om van te genieten!
voor Python en Fata Morgana
tijd 15.00-16.00 uur waar cluster Voorn
kosten BSO €20
VRIJDAG
Op vrijdag is er geen clubaanbod,
maar worden verschillende 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.

