
Beste ouders en kinderen, 

 

Onderstaand vinden jullie de planning voor de aankomende zaterdagen tot voor de 

maanden september en oktober. Voor de voorspelbaarheid hebben we erbij gezet wie er 

welke zaterdag aan het werk is zodat jullie dit ook kunnen doorgeven aan jullie kinderen.  

 

Wanneer? Wat? Bijzonderheden? 

Zaterdag 07 

september  

(week 36) 

Omdat we in de vakantie zo genoten hebben van het 

spelen in Park Lingezegen in Elst is dat de plek waar 

we, nadat we zijn gestart met spelen op het 

Hommelveld, gaan picknicken en spelen vandaag. 

Marleen & Ruben 

 
Oude kleren aan! 

 

Zaterdag 14 

september 

(week 37) 

Wat een feest! Vandaag gaan we naar de Juliana 

toren in Apeldoorn . Stap maar in de achtbaan of de 

wildwaterbaan of maak plezier in de super grote 

speeltuin die er is. 

Marleen & Ruben 

Natascha 
Tevens logeerweekend! 

Stevige schoenen aan! 

Zaterdag 21 

september 

(week 38) 

We beginnen de dag met een potje vies & lekker op 

het Hommelveld en zandkastelen bouwen. Na een 

overheerlijke tosti lunch gaan we op pad naar het 

Horsterpark in Duiven. 

Marleen 

 

Zaterdag 28 

september 

(week 39) 

Jippie, een spetterende dag vandaag want wij gaan 

zwemmen in de Grote Koppel. Hier super leuk spelen 

in het golfslagbad maar natuurlijk ook van de glijbaan. 

Marleen & Ruben 

 
Zwemspullen mee! 

Zaterdag 05 

oktober  

(wk 40) 

Vandaag is een bijzondere dag want vanmiddag 

mogen alle ouders, familie en vrienden en 

klasgenootjes komen kijken op de BSO! In de ochtend 

gaan we de BSO versieren, daarna lunchen op de 

Leuke Linde en vanaf 14.00  een feestje vieren! 

Marleen & Ruben 

 

OPEN DAG BSO! 

 

Zaterdag 12 

oktober 

(wk 41) 

Op veler verzoek vandaag de mogelijkheid om een 

escaperoom te proberen en te lasergamen in 

Monkey Town Wijchen. Zorg dat je er klaar voor bent 

om te ontsnappen…… Natuurlijk mag je ook gewoon 

lekker spelen. 

Marleen & Ruben 

Natascha 
Tevens logeerweekend! 

 

Makkelijke kleding! 

Zaterdag 19 

oktober 

(week 42) 

Deze week lekker vrij van school want de 

herfstvakantie is begonnen. Vandaag geen 

zaterdagopvang maar welkom op de BSO op vrijdag! 

Kijk voor het programma in het vakantie boekje! 

Op vrijdag werken: 

Marleen & Isabelle  

Ruben 

Zaterdag 26 

oktober 

(week 43 ) 

Deze ochtend gaan we op pad naar Park Klarenbeek 

om hier super veel natuur dingen te zoeken waarmee 

we in de middag mooie dingen gaan maken! 

Marleen & Ruben 

 

 

Hartelijke groet!  

 

Team Zaterdaggroep 

BSO+ De Sterren    

 

Bijzonderheden? Bel ons op de Locatie telefoon;  

06 - 33054404 


