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
De Groene club
Houd jij er ook zo van om met je handen
in de aarde te zoeken naar bloemen en
takken? Dan zit je goed bij de Groene Club!
We gaan van alles ontdekken en leren over
de natuur, onder andere: zelf zaadjes in de
aarde stoppen en kijken hoe het groeit en
bloeit. Maar ook ontdekken in de natuur,
een speurtocht en foto’s maken van mooie
bloemen. Kom gezellig mee ontdekken!
voor Spetters & Bikkels tijd 15.30-16.30
uur waar BSO buiten kosten BSO €7 | niet
BSO € 10,50
Mode-atelier
Wil jij straks ook je zelfgemaakte tas en
oorbellen en nog veel meer laten zien
in een modeshow. Of je nu juist wel, of
echt nog nooit achter een naaimachine
hebt gezet gezeten, je bent welkom in
het Mode atelier! We gaan de mooiste
kledingstukken en accessoires maken, en
zullen deze aan het eind showen in onze
eigen modeshow!
voor Kanjers & Toppers tijd 16.30-17.30
uur waar Techniek lokaal kosten BSO €21
en niet BSO €31,50
DINSDAG
Koekenbakkers
Houd je van bakken en van koekjes?
Dan zit je bij deze club goed! Elke week
gaan we koekjes bakken, dat wordt
smullen! We bakken zandkoekjes, maar
ook appelkoekjes en nog veel meer
verschillende koekjes. Doe je mee? Dan
word je een echte koekenbakker! Laat
je verrassen door de grote hoeveelheid
verschillende koekjes die er bestaan. Ook
als je een allergie hebt, mag je meedoen.
Laat je dan wel van tevoren even weten!
Dan houden we er rekening mee. Tot snel
koekenbakkers!
voor Spetters & Bikkels tijd 15.30-16.30
uur waar keuken kosten BSO €7 | niet
BSO €10,50
Bootcamp
Forward, march! Hoe goed is jouw conditie?
Hoe sterk ben jij? En hoe lang houd jij het
vol om keihard te trainen? En dit allemaal
in de frisse open lucht. Zin om mee te doen
aan onze bootcamp-club? Geef je snel op;
alleen voor de allerstoerste, allersterkste
en allersnelste kinderen!

		

ALLE CLUB
S DUREN 7

voor Kanjers & Toppers tijd 15.30-16.30
uur waar BSO buiten kosten BSO €7 | niet
BSO €10,50
WOENSDAG
Woensdag is er geen clubaanbod, maar
worden er activiteiten aangeboden.
DONDERDAG
De schildersclub
Vind je het leuk om te verven en
schilderen? Kom dan naar de
Schildersclub! Zeven weken lang gaan e
verschillende technieken ontdekken en
verschillende soorten verf gebruiken.
Tijdens de laatste les maken wer er een
mooie tentoonstelling van, zodat iedereen
jullie mooie kunstwerken kan bewonderen.
Verf gezellig mee en schilder mooie
kunstwerken!
voor Spetters & Bikkels tijd 15.30-16.30
uur waar Bikkelruimte kosten BSO €14 |
niet BSO €21
Smullen met toetjes
Toetjes zijn echt het allerlekkerst! Vind je
ook niet? Zou je graag willen leren hoe je
zelf de lekkerste toetjes kan maken? Als
verrassing voor thuis, om iets te vieren
of gewoon omdat je graag toetjes eet. Bij
‘smullen met toetjes’ leer je elke week een
ander toetje maken en aan het eind van de
7 lessen krijg je een receptenboekje mee,
zodat je het ook een keer voor papa en
mama kan maken.
voor Kanjers & Toppers tijd 15.30-16.30
uur waar keuken kosten BSO €7 | niet BSO
€ 10,50
VRIJDAG
Vrijdag is er geen clubaanbod, maar
worden er activiteiten aangeboden.

WEKEN!

INSCHRIJFFORMULIER CLUBAANBOD SAARTJE KINDEROPVANG
De clubs duren 7 weken: van maandag 13 mei t/m vrijdag 12 juli 2018.
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 6 mei 2019 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.

