
Beste ouders en kinderen, 

 

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

maanden januari en februari 2020. Voor de voorspelbaarheid op de planning wie er welke 

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

stageperiode loopt af per 01 februari. Zijn stageplek wordt overgenomen door Steffi, en daar 

zijn we hartstikke blij mee! Steffi is de meeste kinderen en ouders bekend via haar 

werkzaamheden op de BSO.  

 

  Wat? Bijzonderheden? 

Zaterdag 11 

januari  

(week 02) 

Vandaag gaan we lekker spelen en dieren knuffelen 

op Malkenschoten in Apeldoorn, dat de plek waar we 

vandaag naar toe gaan. 

Marleen & Ruben 
Warme kleren aan! 

*Reistabletten 

 

Zaterdag 18 

januari 

(week 03) 

We zijn vandaag in de ochtend op de BSO met 

spelletjes en “just dance”. In de middag gaan we op 

pad naar de Intratuin in Duiven. 

Marleen & Ruben 
 

Zaterdag 25 

januari 

(week 04) 

Omdat vandaag Ruben de laatste keer tijd op de BSO 

is gaan we vandaag extra genieten in het 

Kristalmuseum in Burculo waar we ons verbazen over 

de allermooiste stenen! 

Marleen & Ruben 

 
Afscheid Ruben 

Zaterdag 01 

februari 

(wk 06) 

In de ochtend gaan we ons flink uitleven bij de 

sporttoestellen bij de Rijkeswoerdse plassen. Na een 

heerlijke tosti lunch brengen we nog een bezoekje 

aan de bieb. 

Marleen & Steffi 

 

 

 

Zaterdag 08 

februari 

(wk 07) 

Brrr….. Het is al flink koud buiten…. Om toch lekker de 
hele dag te kunnen spelen gaan we in de ochtend de 

aap uithangen in Monkey Town in Arnhem! In de 

middag kijken we een film op de BSO en maken we de 

nieuwe planning klaar!    

Marleen & Steffi 

 
Makkelijke kleding aan! 

 

Zaterdag 15 

februari 

(week 08) 

Deze ochtend beginnen we met een frisse neus in 

Sonsbeek Park. Hier gaan we vogels kijken of 

misschien wel sleeën en een sneeuwpop maken??? In 

de middag gaan spelen in Park Presikhaaf.  

Marleen & Steffi 

 
Warme kleding aan! 

 

Zaterdag 22 

februari 

(week 09) 

Vandaag gaan we naar Burgers Zoo. Naar de dieren 

kijken, struinen door de Bush, Ocean of Dessert of 

gewoon lekker spelen in de (binnen)speeltuin.  

Marleen & Steffi 
 

Tevens logeerweekend! 

Zaterdag 29 

februari 

(wk 10) 

Deze week lekker vrij van school want de voorjaars- 

vakantie is begonnen. Vandaag geen zaterdagopvang 

maar zijn de kinderen welkom op de BSO op vrijdag! 

Kijk voor het programma in het vakantie boekje! 

 

 

 

Hartelijke groet!  

Team Zaterdaggroep - BSO+ De Sterren    

 

Bijzonderheden?  

Bel ons op de Locatie telefoon; 06-33054404 of bericht ons vooraf via Bitcare!!! 
 


