Clubaanbod BSO ‘t Zand
Saartje organiseert met verschillende
aanbieders activiteiten binnen Brede
School Het Zand. Deze activiteiten zijn
zowel voor BSO-kinderen als voor
kinderen uit de wijk. Voor het volledige
aanbod verwijzen wij u graag naar:
www.bredeschoolhetzand.nl.
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!
Alle clubjes duren 8 weken, alleen
streetdance duurt 10 weken.
MAANDAG
Gym & Dans bij Eleganza
Zoekt u een leuke sportles voor uw kind?
Kom dan eens meedoen bij de Gym &
Danslessen van gymnastiekvereniging
Eleganza. In deze gezellige lessen wordt
er op verschillende soorten muziek
gewerkt aan leuke dansjes en de basis van
gymnastiek zoals koprollen en radslagen
wordt geoefend. Iedere les duurt 45
minuten en staat o.l.v. een gediplomeerd
docente.
voor [1] 4+ en [2] 6+ jaar tijd [1]15.00-15.45
uur (groepen 1 en 2) en [2] 15.45-16.30
uur (groepen 3 en 4) start 13 mei data 13,
20, 27 mei en 3, 17, 24 juni en 1 juli waar
theaterzaal kosten BSO en niet BSO €35
(U-pas €20, gaat niet van tegoed af) voor
7 keer max 16 kinderen min 8 kinderen
inschrijven en betaling via www.saartje.nl/
clubaanbod-bso info www.rgc-eleganza.
com
DINSDAG
Voetbal 6+
Voetbal is samen spelen en plezier hebben
met de bal. Naast leuke spelletjes en
echte voetbaltechnieken ga je natuurlijk
ook een voetbalpartijtje spelen met elkaar.
Hierdoor krijgen spelers de beginselen
van het voetbalspel onder de knie. Onder
leiding van Randy van Schravendijk
(buurtsportcoach VV De Meern).
voor 6+ jaar tijd 14.30-15.30 uur start 16
april data 16 april (proefles), 7, 14, 21,
28 mei, 4, 11, 18, 25 juni en 2 juli waar
gymzaal rechts, later buiten kosten BSO
niet BSO €18 (U-pas €9, gaat niet van
tegoed af) voor 9 keer
max 20 kinderen inschrijven en betaling
via www.saartje.nl/clubaanbod-bso

		

ALLE CLUB
S DUREN 8
WOENSDAG
Peutersport 2,5/3 jaar
Vind je peuter het ook zo fijn te rennen,
te bewegen en te dansen? Geef je peuter
dan op voor peutersport o.l.v. Macy mulde
(buurtsportcoach PM-dance). Iedere week
worden er leuke, sportieve spelletjes en
activiteiten aangeboden.
voor 2,5/3 jaar tijd 13.00-13.30 uur start
17 april (gratis proefles) data 17 april,
8, 15, 29 mei, 5, 12, 19, 26 juni en 3 juli
waar gymzaal links kosten BSO en niet
BSO €12 (U-pas €8, gaat niet van tegoed
af) voor 8 keer max 15/25 (+begeleiders)
inschrijven en betaling via www.saartje.nl/
clubaanbod-bso
Streertdance 9+
Altijd al van muziek en bewegen gehouden
maar er nog nooit iets mee gedaan? Wat
gaaf dat dat nu op jouw eigen school wordt
aangeboden. Kom, ook als je al wel hebt
gedanst, gezellig naar de dansuurtjes
van PM-dance waar jij en je vriendjes en
vriendinnetjes verschillende stoere en
leuke dansen leren. Tijdens de lessen
wordt er aan verschillende spetterende
dansnummers gewerkt. Ter afsluiting is er
een klein optreden voor familie, vriendjes
en vriendinnetjes. Na een succesvolle
eerste periode met 12 kinderen onder
de vlag van Saartje/Brede School Het
Zand zou het ontzettend leuk zijn om
de groep te kunnen uitbreiden met nog
meer enthousiaste dansers, nu vanuit een
aanbod van PM-dance zelf. De eerste les
start op 17 april van 14.00-15.00 uur in
de gymzaal aan de linkerzijde. kom geust
langs en neem je vrienden en vriendinnen
ook gezellig mee. Kom je voor het eerst
dan mag je 17 april gratis een keer
meedoen. Ben je jonger, geef je naam
dan toch door. Wie weet kan er ook, nu
of in september, een groep voor 6+ jaar
starten o.l.v. Macy Mulder (buurtcoach
en dansdocent PM-dance). Macy heeft
de opleiding Leisure&Events executive
afgerond. Dansen is haar passie!
voor 9+jaar tijd 14.00-15.00 uur start 17
april (gratis proefles) data 17 april, 8, 15,
22 april (optreden), 29 mei, 5, 12, 19, 26
juni en 3 juli waar gymzaal links kosten
BSO en niet BSO €14,95 (U-pas gratis als
voldoende tegoed) max 20 kinderen per
les inschrijven en betaling via PM-dance
www.pmdance.nl info Macy Mulder, 06 11
50 71 66

WEKEN!

INSCHRIJFFORMULIER CLUBAANBOD SAARTJE KINDEROPVANG
De clubs duren 8 weken: van maandag 15 april t/m vrijdag 5 juli, m.u.v. de meivakantie (week 17 en 18).
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 12 april 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.

