
Beste ouders en kinderen,   

  
Onderstaand vinden jullie de planning voor de zaterdaggroep voor september en 
oktober 2020. 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 5 
sept. (wk 

Na het fruit eten stappen wij in de bus om richting Ede 
te gaan. Hier gaan wij in het bos picknicken, vervolgens 
gaan wij naar De Peppel om hier te zwemmen!  

Isabelle & Natalia 

 Neem je 
zwemspullen mee!  

Zaterdag 
12 sept.  

In de ochtend gaan we kokkerellen, zodat we in de 
middag een lekkere lunch hebben. Als onze buiken vol 
zitten gaan we een wandeling maken in het bos.   

Lynn & Natalia 

  
 

Zaterdag 
19 sept. 

Vandaag gaan we op pad naar Malkenschoten in 
Apeldoorn. Dieren knuffelen, trampoline springen, 
waterfietsen en parcourtjes klimmen. 

Isabelle & Natalia 

Natascha 

Tevens 
logeerweekend! 

Zaterdag 
26 sept. 

Vandaag gaan we in de ochtend slijm maken. Wanneer 
onze creaties af zijn en we hebben gegeten gaan we op 
pad naar Thialf, spelen, skelteren, van de kabelbaan en 
de uitkijktoren beklimmen!  

Lynn & Natalia 

  
 

Zaterdag 3 
okt.  

Wij doen vandaag onze springsokken aan voor een 
middagje Jumpsquare! Ook hebben we een heerlijke 
tosti lunch op de planning 😊  

Lynn & Natalia 

 

Zaterdag 
10 okt.  

Deze ochtend gaan we de Emma-Pyramide beklimmen, 
paarse hei foto’s maken en stenen zoeken in het bos. 
Daarna maken we een heus kunstwerk van deze stenen. 

Isabelle & Natalia 

  

Zaterdag 
17 okt. 

Deze zaterdag gaan we op naar het Bio vakantieoord en 
vanaf hier op pad met een huifkar, als we hier van terug 
komen hebben we een picknick lunch en gaan we nog 
een duik nemen in het zwembad.  

Marleen & Natalia 

Natascha 

Tevens 
logeerweekend! 

Zaterdag 
24 okt. 

Deze zaterdag is er geen zaterdaggroep omdat het 
herfstvakantie is! In overleg mag je op de vrijdag komen 
vandaag! 
 

 

Zaterdag 
31 okt.  

Vandaag gaan wij in de ochtend soep maken die we 
gaan op eten bij de lunch. Na de lekkere lunch gaan wij 
op pad naar de Leuke Linde, ook kun je vandaag veel 
spelletjes doen op de BSO!  

Isabelle & Natalia 

  

  
Hartelijke groet!   
Team Zaterdaggroep - BSO+ De Sterren      

 

Bijzonderheden?   
 Bel ons op de Locatie telefoon; 06-33054404  


