
 

Beste ouders en kinderen, 

 

Nu we 2019 inmiddels weer zijn gestart genieten we op zaterdag gewoon van de extra leuke 

dingen. Daarnaast komt op de zaterdagen tot aan de zomervakantie Marleen ons team 

versterken, zij volgt de opleiding Pedagogiek en komt voor een stage in het kader van deze 

opleiding.  

 

Wanneer? Wat? Bijzonderheden? 

Zaterdag 02 

februari 

(week 05) 

  

Het is al weer een tijdje geleden dat we lekker hebben 

gespetterd in het water, daarom gaan we vandaag 

lekker zwemmen. En dat doen we vandaag in de 

Grote Koppel in Arnhem! 

Zwemkleding 

meenemen 

Zaterdag 09 

februari 

(week 06) 

Heb jij wel eens goud gewassen of kristallen gezocht? 

Vandaag gaan we op bezoek bij het Kristalmuseum in 

Borculo en wie weet komen we wel terug op de BSO 

met onze eigen schatten…. 

Reistabletten 

Zaterdag 16 

februari 

(week 07) 

Deze zaterdag gaan we op pad naar Ouwehands 

Dierenpark in Rheden. Doe schoenen aan waar je 

goed op kunt lopen en neem goeie zin mee   

Reistabletten 

Zaterdag 23 

februari 

(week 08) 

Vandaag gaan we op pad naar het Horsten Park in 

duiven. Want hier was het de laatste keer zooooo 

leuk, dat we er lekker nog een keer gaan spelen! 

 

Zaterdag 02 

maart 

(week 09) 

In de ochtend gaan we een frisse neus halen op Thialf. 

Na een lunch met een kopje soep om op te warmen 

gaan we ook nog op pad naar de Bieb om te spelen en 

te lezen natuurlijk, 

 

Zaterdag 09 

maart 

(week 10) 

Voorjaarsvakantie! Deze zaterdag is er geen 

zaterdagopvang maar worden de kinderen op vrijdag 

08 maart verwacht! 

voorjaarsvakantie, 

opvang op vrijdag 

i.p.v. op zaterdag! 

Zaterdag 16 

maart 

(week 11) 

Wat jammer dat de vakantie al weer voorbij is… Maar 
gelukkig hebben we weer een toffe activiteit op de 

planning staan, vandaag gaan we naar 

Malkenschoten op pad. 

Oude / warme 

 kleren aan! 

Zaterdag 23 

maart 

(week 12) 

Welkom vandaag bij “De Sterren Bioscoop”. Met 

echte kaartjes, zelfgemaakte popcorn en een hele 

spannende, leuke film! Ook maken we vandaag een 

begin met de nieuwe planning. 

 

Zaterdag 30 

maart 

(week 13) 

Om te vieren dat de lente al weer bijna begint koken 

en eten we vandaag een drie gangen diner voor de 

lunch! Maar… we starten natuurlijk met het recept, de 
menu kaart en het doen van de boodschappen! 

Avond eten in de 

middag op de BSO 

 

Hartelijke groet!  
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