
 

Beste ouders en kinderen, 

 

Onderstaand vinden jullie de planning voor de aankomende zaterdagen,  

wij hebben in elk geval vast super veel zin in!  

 

Wanneer? Wat? Bijzonderheden? 

Zaterdag 06 

april 

(week 14) 

  

Vandaag gaan we op pad naar een plek die de meeste 

van jullie wel kennen maar waar we eigenlijk niet zo 

vaak komen… We gaan naar Burgers Zoo in Arnhem! 

De kinderen die mee gaan met het logeerweekend 

sluiten vandaag ook aan! 

Goede 

wandelschoenen 

Zaterdag 13 

april 

(week 15) 

Iets waar jullie geen genoeg van kunnen krijgen…. Op 

de planning vandaag lekker Slijm maken en heerlijk 

spelen in Thialf. 

Kleren aan die vies 

mogen worden. 

Zaterdag 20 

april  

(week 16) 

Deze zaterdag gaan we op pad naar Jump XL in 

Amesfoort. Heb je zelf gripsokken (bijvoorbeeld van 

de Action of So Low) dan mogen deze mee vandaag!   

Reistabletten 

Zaterdag 27 

april  

(week 17) 

Deze feestelijke zaterdag is het Koningsdag! 

Natuurlijk is het ook meivakantie, daarom helaas 

vandaag geen zaterdag BSO maar zijn jullie welkom op 

vrijdag! 

Opvang op vrijdag! 

Zaterdag 04 

mei (wk 18) 

Ook vandaag geen zaterdag BSO in verband met de 

Meivakantie!  

Opvang op vrijdag! 

Zaterdag 11 

mei  

(week 19) 

Wat een feest, vandaag gaan we naar Slagharen! 

Deze zaterdag is is het een bijzondere zaterdag en 

daarom gaan we vandaag iets bijzonder leuks doen! 

Reistabletten 

Zaterdag 18 

mei  

(week 20) 

Ook vandaag gelukkig hebben we weer een toffe 

activiteit op de planning staan, vandaag gaan we naar 

Malkenschoten op pad. 

Oude / warme 

 kleren aan! 

Zaterdag 25 

mei  

(week 21 ) 

Omdat het de vorige keer een succes was nogmaals 

welkom bij “De Sterren Bioscoop”. Met echte 

kaartjes, zelfgemaakte popcorn en een hele 

spannende, leuke film! Ook maken we vandaag een 

begin met de laatste planning voor de zomervakantie 

en leven we ons uit op Thialf. 

 

Zaterdag 01 

juni  

(week 22) 

Omdat je van spelen nooit genoeg kan krijgen gaan 

we vandaag oud Hollandse spelletjes doen, natuurlijk 

brengen we ook nog een bezoekje aan de Bieb en 

hebben we een extra lekkere lunch. 

 

 

Hartelijke groet!  

 

BSO+ De Sterren  

Locatienummer; 06-33054404 
 


