
Beste ouders en kinderen,   

  

Onderstaand vinden jullie de planning voor de zaterdaggroep van mei t/m half 

september. 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 

16 mei 

(wk 20)  

Hoera! We starten weer met de zaterdagopvang! In de 

ochtend gaan we lekker spelen op de BSO en in de 

middag gaan we hutten bouwen in het bos! 

Marleen & Steffi  

  

 

Zaterdag 

23 mei 

(wk 21)  

Vandaag is het Kastelen-dag! In de ochtend gaan we 

spelen bij Kasteel Doorwerth en na een lunch in de zon 

spelen we verder bij Kasteel Rosendael. 

Marleen & Steffi  

  

 

Zaterdag 

30 mei 

(wk 22)  

In de ochtend gaan we kokkerellen, zodat we in de 

middag een lekkere lunch hebben waarmee we gaan 

picknicken op de hei. 

Marleen & Steffi  

 

Zaterdag 6 

juni  

(wk 23)  

Vandaag gaan we sporen zoeken in het bos en op de hei 

in Otterlo. Ook gaan we aan de slag met bos-spelletjes 

de juffen weten! Natuurlijk mogen jullie ook zelf een 

supertof bosspel bedenken dat we vandaag kunnen 

spelen. 

Natascha, Danique & 

Steffi  

  

Tevens logeerweekend 

Zaterdag 

13 juni  

(wk 24)  

Deze ochtend gaan we de Emma-Pyramide beklimmen 

en stenen zoeken in het bos. Daarna gaan hier een heus 

kunstwerk van maken op de BSO.  

Marleen & Steffi  

 

Zaterdag 

20 juni  

(wk 25)  

Vandaag gaan we onze eigen shirts maken. De juffen 

hebben een ontwerp, maar je mag natuurlijk ook zelf 

iets bedenken! In de middag gaan we waterspelletjes 

spelen op het Hommelveld.  

Marleen & Steffi  

  

Oude kleding aan 

Droge kleding mee! 

  

Zaterdag 

27 juni 

(wk 26)  

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 een 

super coole fotoshoot te doen! 

 Marleen & Steffi  

 

Zaterdag 4 

juli  

(wk 27)  

Als het weer mag gaan we vandaag klimmen in het 

Klimbos in Garderen! Als dat nog niet kan gaan we 

vandaag spelen en picknicken op de hei. 

 

Marleen & Steffi  

  



Zaterdag 

11  

juli  

(wk 28)  

Vandaag is de laatste zaterdag voor de zomervakantie 

en gaan we in Sonsbeek op zoek naar iets dat de juffen 

zijn verloren! Hoe goed is jouw speurneus? 

Marleen & Steffi  

  

Zaterdag 

18-7 t/m 

22-8 

(wk 29 

t/m 34) 

Deze weken heb je lekker vrij van school want de 

zomervakantie is begonnen. Dus geen zaterdagopvang, 

maar welkom op de BSO op vrijdag! Kijk voor het 

programma in het vakantieboekje!  

Geen zaterdaggroep, 

zomervakantie! 

Zaterdag 

29 

augustus 

(wk 35) 

Vandaag is de eerste zaterdag na de zomervakantie en 

gaan we in de ochtend spelletjes doen op de BSO. In de 

middag gaan we kijken hoe het met onze hutten in het 

bos is. Ook bedenken we vandaag ideeën voor de 

nieuwe zaterdagplanning.   

Marleen & Steffi  

 

Zaterdag 5 

september 

(wk 36) 

Jippie, een spetterende dag vandaag want, als het weer 

mag, gaan we in de middag zwemmen in De Peppel in 

Ede. Hier superleuk spelen in het zwembad maar 

natuurlijk ook van de glijbaan. In de ochtend blijven we 

op de BSO. 

Marleen & Steffi  

 

Zwemspullen mee! 

  

Hartelijke groet!   

Team Zaterdaggroep - BSO+ De Sterren      

 

Bijzonderheden?   

 Bel ons op de Locatie telefoon; 06-33054404  


