
ALLE CLUBS DUREN 8 WEKEN!

 
   a

Saartje organiseert met verschillende
aanbieders activiteiten binnen Brede
School Het Zand. Deze activiteiten zijn
zowel voor BSO-kinderen als voor
kinderen uit de wijk. Voor het volledige
aanbod verwijzen wij u graag naar:
www.bredeschoolhetzand.nl.
Voor de meeste activiteiten kunt u zich
via Saartje opgeven, echter bij een deel
van de activiteiten gaat aanmelden via de
aanbieder zelf. Let hier goed op!

MAANDAG
Kookgek
De kookclub voor 7+ ers. Misschien heb je 
al ervaring opgedaan bij de kleuterkoksclub 
of help je thuis al regelmatig een handje. 
Bij deze club gaan we ervan uit dat je veel 
zelf kunt. Recepten lezen, ingredienten 
afwegen enz. Je gaat samen en zelf aan de 
slag met lekkere en uitdagende recepten. 
Als het nodig is helpt Farah jullie graag een 
handje.
voor 7+ jaar tijd 15.30-16.30 uur waar
Honk 2 kosten BSO €20 | niet BSO €40

‘Leef je boek’ club
Een boek lezen kan een verhaal tot leven 
brengen. Bij deze club gaan we zelf aan 
de slag met het verhaal wat (voor) gelezen 
wordt. Van het verhaal naspelen tot koekjes 
bakken. Hou je van lezen of voorgelezen 
worden, beschik je over een grote fantasie? 
Dan is de ‘Leef je boek’ club echt iets voor 
jou. Geef je snel op!
voor 4-6 jaar jaar tijd 15.30-16.30 uur waar 
tafel Hortus kosten BSO €20 | niet BSO €40

DINSDAG
Peutersport 2,5 en 3 jarigen
Vind je peuter het ook zo fijn om te rennen 
en te bewegen?  Geef je peuter dan op 
voor peutersport onder leiding van Casper 
de Bruijn (cf-er sport Handbalvereniging 
Leidsche Rijn). Iedere week worden er 
leuke, sportieve spelletjes en activiteiten 
aangeboden. 
Let op: dit clubje duurt 10 weken! 
voor 2,5-3 jaar tijd 15.30-16.00 uur waar 
gymzaal kosten BSO en niet BSO €15 
(U-pas €10)

Stoere sportuur 4 en 5 jarigen
Houd je van alle sporten of weet jij nog niet 
zo goed op welke sport je wilt? Geef je dan 
op voor het stoere sportuur. Iedere week 
worden andere sporten aangeboden o.l.v. 
Casper de Bruijn (cf-er Handbalvereniging 
Leidsche Rijn). 
Let op dit clubje duurt 10 weken! 
voor 4-5 jaar tijd 16.00-16.45 uur waar 
gymzaal kosten BSO en niet BSO €25 | 
U-pas €20

DIY (doe het zelf) club
Lekker aan de slag met veel verschillende 
materialen. Groot en klein. Wist je dat je 
van plastic lepels een klok kunt maken? 
Van wc-rollen een mooi kunstwerk? Of een 
gieter van een melkpak? Juf Johanneke 
gaat jullie helpen het zelf te doen. Veel 
plezier!
voor 6+ jaar tijd 15.30-16.30 uur waar tafel 
Hortus kosten BSO €20 | niet BSO €40

Zaalvoetbalclub
Als je iets ouder bent en wat ervaring hebt 
met de bal is het tijd voor de volgende 
stap: de zaalvoetbalclub op ‘t Zand. 
Menig talent is hier ontdekt en heeft zich 
ontwikkeld tot een hoog niveau. Dit alles 
is natuurlijk niet mogelijk zonder onze 
trainer, coach en ervaringsdeskundige 
Yoran! We verwachten dat iedereen dit 
keer weer meedoet en hopen dat ook 
nieuw talent zich zal aanmelden. Meestal 
zijn dit jongens, maar meiden ook gewoon 
meedoen als je voetbal leuk vindt.
voor 7+ jaar tijd 15.00-16.00 uur
waar gymzaal kosten BSO €20 |  
niet BSO €40

WOENSDAG
Op woensdag is er geen clubaanbod, 
maar worden verschillende activiteiten 
aangeboden.

DONDERDAG
Voetbalclub voor 5, 6 en 7 jarigen
Spelenderwijs wordt geleerd hoe je in 
groepsverband plezier kan hebben met 
voetballen. Met de korte en kleinere 
partijtjes die gespeeld worden komen de 
kinderen vaak aan de bal. Hierdoor krijgen 
de spelers het beste de beginselen van het 
voetbalspel onder de knie onder leiding van 
Ferdi Vrede (cf-er Sport VV de Meern).
Let op: dit clubje duurt 10 weken!
voor  5-7 jaar tijd 14.45-15.45 uur (zaal 
open 14.30 uur) waar gymzaal  
kosten BSO en niet BSO €10  
info h.bruinsma@cultuur19.nl

De Kleuterkoksclub 
Bij alle andere clubjes druppelen de 
inschrijvingen langzaam binnen, maar niet 
voor de kleuterkookclub. Schrijf je dus 
z.s.m. in om kans te maken op een plekje. 
Deze keer op donderdag, om ook andere 
kinderen de gelegenheid te geven om mee 
te doen. Juf Hakima van de Dolfijntjes gaat 
jullie weer helpen met het bereiden van 
leuke en lekkere gerechten. Regelmatig 
gaat er ook iets van dat lekkers mee naar 
huis in de broodtrommel. Zo kunnen de 
ouders/verzorgers thuis ook meegenieten! 
voor 4-6 jaar tijd 15.30-16.30 uur 
waar Dolfijntjes (tafel keuken) kosten BSO 
€20 | niet BSO €40

Avonturen beleven in het klein
Bij de Indiana Jones Club zijn we tot de 
ontdekking gekomen dat we enorme 
avonturiers op de BSO hebben. We gaan 
in het klein weer avonturen beleven. We 
maken de tuin tot een landschap voor kleine 
wezens die allerlei avonturen beleven, 
terwijl wij ondertussen de eetbare planten 
uit het landschap verbouwen/verzorgen of 
plukken om op te eten. Alles dat zij nodig 
hebben regelen wij voor ze.
voor 7+ jaar tijd 15.30-16.30 uur 
waar tuintjes kosten BSO €20 |niet BSO €40

VRIJDAG
Bootcamp
Een mega stoere club voor de echte ruige 
doorzetters. Sporten in de buitenlucht (mits 
het weer dit toelaat). Elke training is anders 
en je maakt gebruik van veel verschillende 
materialen en obstakels die in de buurt 
aanwezig zijn. Bijvoorbeeld bankjes, 
stoepranden, boomstronken en hekken. 
Natuurlijk is Yoran jullie instructeur hierbij!
voor 7+ jaar tijd 15.30-16.30 uur 
waar buiten (bij slecht weer gymzaal)  
kosten BSO €20 |niet BSO €40

Clubaanbod BSO ‘t Zand



Aanbod van andere aanbieders in Brede 
School Het Zand
Dit zijn reguliere lessen en meestal 
geen korte cursussen. Vaak zijn er wel 
proeflessen of kennismakingslessen 
mogelijk. Aanmelden via de aanbieder 
zelf!

MAANDAG
Judo 4-16 jaar
Judo is als sport bij uitstek geschikt voor 
opgroeiende kinderen. Judo bevordert 
het zelfvertrouwen en leert kinderen 
om respectvol met elkaar om te gaan. 
Bovendien stimuleert het de motorische 
ontwikkeling van een kind. Alle docenten 
zijn door de Judo Bond Nederland 
gecertificeerd, beschikken over een brede 
kennis van judo en hebben jarenlange 
ervaring binnen de judo(top)sport.
voor verschillende leeftijden  
tijd 15.30-19.15 uur waar gymzaal  
info en aanmelden Erik Verlaan Sport | 
info@erikverlaansport.nl |  
www.erikverlaansport.nl 
Instromen kan gedurende het hele jaar en 
je wordt lid tot wederopzegging. Proefles 
mogelijk.

Gitaarles
Wil jij gitaar leren spelen? Kom naar de 
gitaarlessen!
voor 8+ jaar tijd tussen 15.00-20.00 uur
waar lokaal Arcade door Nannie Bos 
(UCK) info en aanmelden www.uck.nl | 
nbos@uck.nl

Capoeira
Capoeira is een Braziliaanse 
gevechtskunst. Het is een mix van gevecht, 
muziek en acrobatische bewegingen. Bij 
capoeira train je zowel de aanval als de 
verdediging. Capoeira is anders dan de 
meeste vechtsporten, omdat capoeira 
traint op muziek. Ook leer je bij capoeira 
veel acrobatische bewegingen en train 
je alle kicks zonder elkaar te raken. Bij 
het onderuithalen van je tegenstander is 
er wel contact. Het leuke aan capoeira is 
de positieve energie en het spelelement 
waardoor kinderen ongemerkt hun 
lichamelijke grenzen verleggen.
voor 5-12 jaar tijd tussen 17.00-18.00 uur
waar gymzaal links info en aanmelden 
info@planetacapoeira.nl | www.
planetacapoeira.nl | 06 40 72 31 25

DINSDAG
English Enrichment voor 4-6 en 7+ jaar
Lijkt het je leuk om Engels te leren? Kom
dan gezellig naar Raising English, waar
je op een speelse en leuke manier Engels
leert spreken. Je leert rijmpjes, liedjes
en gaat dingen maken, maar je kunt ook
luisteren naar verhalen die voorgelezen
en verteld worden. Wil je iets nieuws 
proberen, dan is dit iets voor jou! 
voor/tijd [1] 4-6 jaar van 15.35-16.25 uur
en [2] 7-10 jaar van 16.40-17.30 uur  
waar lokaal paars Arcade  

aanmelden en info Raising English | 
admissions@raisingenglish.com | www.
raisingenglish.com

WOENSDAG
Koor en Orkest Brede School Het Zand
In de koor- en orkestrepetities worden 
diverse liederen en muziekstijlen geoefend 
o.l.v. Jeroen Schipper. Natuurlijk kan 
iedereen horen wat het muzikale resultaat 
is tijdens de dag van Natuur & Cultuur 
op woensdag 17 mei 2017. Speel je een 
instrument en/of lijkt het je leuk om 
samen met anderen muziek te maken, ook 
al speel je zelf geen instrument, dan ben 
je van harte welkom in het orkest! Geef bij 
aanmelding het instrument door waarop 
je speelt. Wil je zingen én musiceren dat 
mag natuurlijk!  
KOOR  groep 4-8 tijd 12.50-13.50 uur waar 
theaterzaal kosten €25 voor 5 lessen 
start 22 maart
ORKEST groep 5-8 tijd 14.00-15.00 uur 
waar cursusruimte 3 kosten €35 voor  
7 lessen start 8 maart aanmelden/info 
h.bruinsma@cultuur19.nl  

Kinderdans
Dans Atelier 42 is een studio voor modern 
ballet en choreografie.
Met plezier in dans worden technieken 
aangeboden die de basis vormen voor 
creatieve dansers.
voor 4-6 jaar tussen 14.30-15.15 uur, 
15.30-16.15 uur en 16.30-17.15 uur  
waar speellokaal Arcade  
info en aanmelden www.dansatelier42.nl | 
info@dansatelier42.nl

Muziekfeest 
Samen muziek maken en spelen op kleine 
slaginstrumenten is een feest. Kinderen 
spelen tijdens deze cursus veel op kleine 
slaginstrumenten, bijvoorbeeld een simpel 
liedje een begeleiding bij een lied of een 
eigen improvisatie. Er wordt gewerkt 
vanuit liedjes die de kinderen eerst gaan 
zingen. Het zingen en spelen ontwikkelt de 
zangstem, maat en ritmegevoel, motoriek 
en het belangrijkste: plezier in muziek 
maken!
voor groep 3 tijd 14.20-15.10 uur
waar theaterzaal door Renske van der
Brug (UCK) start 1 februari 2017, 18 
lessen info en aanmelden www.uck.nl

Spelen met muziek
In deze cursus wordt een begin gemaakt
met de ontwikkeling van een brede
muzikale vorming. Uitgangspunt voor de
lessen is de belevingswereld van het kind
en de thema’s die zich daarin afspelen.
In de lessen wordt gewerkt rond o.a.
verhaaltjes en seizoenswisselingen. De
kinderen gaan zingen, luisteren en 
bewegen op muziek en spelen op
kleine instrumenten. Doel van de cursus
is de kinderen op een speelse manier
enthousiast te maken voor muziek.
voor groep 1-2 tijd 15.10-15.50 uur
waar theaterzaal door Renske van der
Brug (UCK) start 1 februari 2017, 18 
lessen info en aanmelden www.uck.nl

Kinderen ontdekken muziek
voor 4-5 jaar tijd 16.20-17.10 uur waar 
theaterzaal door Renske van der
Brug (UCK) start 1 februari 2017, 12 lessen
info en aanmelden www.uck.nl

Muziek maken is cool
Jij wilt instrumenten uitproberen, snel 
resultaat en samenspelen met anderen? 
Dan is deze cursus iets voor jou! Je gaat 
direct aan de slag met instrumenten. Je 
speelt piano, keyboard, percussie, cello, 
gitaar en blokfluit. Rondom een paar liedjes 
die we zingen gaan we aan de slag met de 
instrumenten. Door te zingen, te spelen en 
te oefenen krijg je de muziek echt in je lijf 
en spelen we samen muziek met de hele 
groep. Aan het eind van de cursus geef je 
met jouw eigen orkest een kort optreden. 
Je hoeft nog geen instrument te kunnen 
bespelen.
voor groep 4-6 tijd 17.10-18.00 uur
waar theaterzaal door Renske van der
Brug (UCK) start 1 februari 2017, 12 lessen
info en aanmelden www.uck.nl

Zingen vanaf groep 2
Hou je ook zo van zingen? En wil je 
graag beter worden? Kom zingen bij de 
Zangschool Utrecht. Je leert goed je stem 
gebruiken en noten lezen. Je gaat samen 
met andere kinderen zingen en je krijgt ook 
podiumpresentatie.
voor/tijd 14.45-15.30 uur Kabouters, 14.45-
16.00 uur Basis, 15.15-16.30 uur  
Jeugd I, 16.00-17.00 uur Jeugd II/
Talentklas, 16.30-17.30 uur Utrechts 
Kinderkoor, 17.00-18.00 uur Cappella 
Canta.
waar cursusruimte 2 info en aanmelden 
info@zangschool.nl | www.zangschool.nl

Karate
Karateteam Boelbaai leert jou jezelf te 
verdedigen, je krijgt meer zelfvertrouwen 
en je wordt weerbaarder. Ook is karate 
goed voor je conditie en je coördinatie. 
Maar karate is vooral erg leuk en cool!
voor [1] 6-9 jaar van 18.00-19.00 uur en  
[2] 10+ jaar van 19.00-20.00 uur
waar gymzaal info en aanmelden www.
karateteamboelbaai.nl | teamboelbaai@
hotmail.nl (gratis proefles)

Takeda Ryu
Takeda Ryu Kobilza Ha is een Koryu
(traditionele) Aiki-school. Wij bieden
Sobudo aan, dat wil zeggen dat binnen
een krijgskunst verschillende disciplines
onderwezen worden. Zowel de 
ongewapende disciplines Aikido, Jukempo 
en Jiujitsu als de gewapende disciplines
Iaido, Jodo en Kendo. Voor Takeda Ryu
Nederland staat de Takeda Budoka
(leerling) centraal. Onder begeleiding
van de Sensei (leraar) kunnen zij zelf
een trainingsprogramma samenstellen
vanuit de gevechtssporten die worden
aangeboden binnen de verschillende
Sobukan (trainingslocaties) in de regio
Utrecht. 
voor 15 + jaar (jongeren en volwassenen)



tijd 20.30-22.30 uur waar sportzaal
aanmelden en info www.takedaryu.nl
(3 gratis proeflessen mogelijk)

DONDERDAG
Muziek op schoot
Beleef samen met je kind het plezier
van muziek! Muziek is contact maken,
ontdekken en beleven. In deze cursus
gaan kinderen samen met vader of
moeder het plezier van muziek ontdekken.
De lessen bestaan uit een scala van
muziek- en spelactiviteiten, zoals liedjes
zingen, spelen, bewegen op muziek en
luisteren. De muzikale activiteiten dragen
bij aan de muzikale ontwikkeling maar ook
aan de taal- en motorische ontwikkeling
van het kind. We gebruiken instrumenten
en materialen die geschikt zijn voor de
leeftijd van het kind. Na iedere les staat
de koffie klaar en is er ruimte voor de
kinderen om te spelen. De cursus bestaat 
uit een blok van 8 lessen.
voor/tijd [1] dreumesen (1,5-2,5 jaar) van 
9.45-10.45 uur en [2] peuters (2,5-4 jaar) 
van 10.45-11.45 uur waar cursusruimte 2 
door Marike Hanke van Peursem (UCK)  
start 13 april (open les) aanmelden en 
info www.uck.nl | mhpeursem@uck.nl | 
06-24433059

Gitaarles
Wil jij gitaar leren spelen? Meld je aan 
voor gitaarlessen!
voor 8+ jaar tijd 15.00-19.00 uur
waar lokaal Arcade door Nannie Bos 
(UCK) aanmelden en info www.uck.nl | 
nbos@uck.nl

Judo
Judo is als sport bij uitstek geschikt voor
opgroeiende kinderen. Judo bevordert het
zelfvertrouwen en leert kinderen om
respectvol met elkaar om te gaan.
Bovendien stimuleert het de motorische
ontwikkeling van een kind. Alle docenten
zijn door de Judo Bond Nederland
gecertificeerd, beschikken over een brede 
kennis van judo en hebben jarenlange
ervaring binnen de judo(top)sport.
voor diverse leeftijdsgroepen (4-16 jaar)
tijd verschillende tijden (15.30-19.15 uur)
waar gymzaal aanmelden en info Erik
Verlaan Sport | info@erikverlaansport.nl |
www.erikverlaansport.nl |. Instromen kan 
gedurende het hele jaar en je wordt lid tot 
wederopzegging.

VRIJDAG
Ouder en kind speelgroep
Een plek waar de ontwikkeling van uw
kind wordt gestimuleerd en elk kind
kan floreren. De ouders informeren en
ondersteunen elkaar met betrekking tot
de opvoeding. Een veilige, stimulerende en
sociale speelomgeving voor uw kind. 
Samen met Marjolein doet u van alles met 
uw kind, zoals koken in de poppenhoek,
knutselen, zingen en fruit of brood eten.
voor [1] 1,5-4 jaar van 8.45-10.15 uur  
en van 11.00-12.30 uur  
waar peutercentrum Het Zand door 
Marjolein Hüskes kosten €18,15/maand  
aanmelden en info www.
marjoleinuitroepteken.nl |
contact@marjoleinuitroepteken.nl 

a    



INSCHRIJFFORMULIER CLUBAANBOD SAARTJE KINDEROPVANG 
 
De clubs duren 8 weken: van maandag 10 april t/m vrijdag 16 juni 2017, m.u.v. de meivakantie (week 17 en 18). 
Graag 1 persoon per inschrijfformulier. Dit formulier dient u volledig in te vullen, het liefst in blokletters.  
 
Voornaam deelnemer       0 meisje 0 jongen 
Achternaam deelnemer
Leeftijd 
Naam BSO       
 
In te vullen door ouder(s)/verzorger(s):

Naam en voorletter van de betalingsplichtige
Adres
Postcode     Plaats
Telefoonnummer

Ik geef mijn kind op voor   op welke dag
1.         0 dit is wel/niet* mijn BSO-dag
         0 ik zit niet bij de BSO van Saartje 
2.         0 dit is wel/niet* mijn BSO-dag
         0 ik zit niet bij de BSO van Saartje 
3.         0 dit is wel/niet* mijn BSO-dag
         0 ik zit niet bij de BSO van Saartje 
4.         0 dit is wel/niet* mijn BSO-dag
         0 ik zit niet bij de BSO van Saartje 

Ik machtig Saartje Kinderopvang het cursusbedrag automatisch van mijn rekening af te schrijven.

Rekeningnummer    t.n.v.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van en in te stemmen met de voorwaarden voor inschrijving, deelname en betaling 
(te vinden op www.saartje.nl).

Datum     Handtekening

Geef uw kind zo snel mogelijk op, want vol is vol! Inschrijvingen moeten uiterlijk maandag 3 april 2017 binnen zijn bij
Saartje Kinderopvang, afdeling Klantencontact, Postbus 2728, 3500 GS Utrecht.  
Voor de juiste stand van zaken, bel Mirjam Weber (030) 670 21 77. 
 
* graag doorhalen wat niet van toepassing is.

https://www.saartje.nl/inschrijfformulier-clubaanbod
https://www.saartje.nl

