
Beste ouders en kinderen, 

 

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

maanden november en december 2019. Voor de voorspelbaarheid op de planning wie er 

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

 

  Wat? Bijzonderheden? 

Zaterdag 02 

november  

(week 44) 

Vandaag gaan we lekker ravotten op De Korenmaat in 

Arnhem Zuid, dat de plek waar we de ochtend naar 

toe gaan. We sluiten af met spelletjes doen op de 

BSO. 

Natascha & Ruben 

 
Warme kleren aan! 

 

Zaterdag 09 

november 

(week 45) 

Om ons voor te bereiden op volgende week gaan we 

vandaag beginnen met schminken zodat we ons 

daarna goed kunnen verstoppen in de hutten die we 

vanmiddag in het bos gaan bouwen. 

Marleen & Ruben 

 

Warme kleren aan! 

 

Zaterdag 16 

november 

(week 46) 

We zijn vandaag in Otterlo, lekker op pad in en om 

“De Weije Wereld”.  In de ochtend gaan we spelen in 

het OERRR bos, in de middag op een jeep safari! 

Natascha & Ruben 

Tevens logeerweekend! 

Zaterdag 23 

november 

(week 47) 

Jippie, een spetterende dag vandaag want wij gaan in 

de middag zwemmen in De Peppel in Ede. Hier super 

leuk spelen in het zwembad maar natuurlijk ook van 

de glijbaan. In de ochtend blijven we op de BSO. 

Marleen & Ruben 

 
Zwemspullen mee! 

Zaterdag 30 

november 

(wk 48) 

Vandaag staat in het teken van Sinterklaas! In de 

ochtend gaan we de fop kadootjes maken en daarna 

zelf pepernoten bakken. Mmmm speculaas op brood 

bij de lunch. In de middag gaan we naar de Leuke 

Linde en kijken we een Sinterklaas film. 

Marleen & Ruben 

 

 

 

Zaterdag 07 

december 

(wk 49) 

Deze dag gaan we in de ochtend spelletjes doen op de 

BSO, als je wilt mag je een eigen spel meenemen! Na 

de lunch gaan we op pad naar de Postbank om hier 

het bos op te ruimen en de Emma pyramide 

(uitkijktoren) te beklimmen. 

Marleen & Ruben 

 
Warme kleren aan! 

 

Zaterdag 14 

december 

(week 50) 

Brrr….. Het is al flink wat kouder buiten…. Om toch 

lekker de hele dag te kunnen spelen gaan we de aap 

uithangen in Chimpie Champ in Oosterhout!     

 

Zaterdag 21 

december 

(week 51) 

Vandaag gaan we zelf een kerst lunch maken. Als we 

heerlijk hebben geluncht gaan we nog even actief aan 

de slag met het bos opruimen in park Klarenbeek. 

Marleen & Ruben 

 

Zaterdag  

December 

(wk 52&01) 

Deze twee lekker vrij van school want de kerst 

vakantie is begonnen. Vandaag geen zaterdagopvang 

maar welkom op de BSO op vrijdag! Kijk voor het 

programma in het vakantie boekje! 

Marleen & Ruben 

 

 

Hartelijke groet!  

Team Zaterdaggroep - BSO+ De Sterren    

Bijzonderheden?  

Bel ons op de Locatie telefoon; 06-33054404 
 


