
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!

Alle clubjes duren 8 weken, alleen stoere 
sportuur en peutersport op dinsdag duren 
10 weken.

MAANDAG
Handwerkclub 6+
Graag met wol in de weer? Dol op bezig zijn 
met je handen? In de Frunnik Punnik Club 
gaan we samen met Johanneke aan de slag 
met (vinger-)haken, punniken en breien. Wie 
weet met wat voor zachts en pluizigs je na 
deze club thuiskomt. De Frunnik Punnik Club 
is voor kinderen vanaf 6 jaar oud.
voor 6+ jaar tijd 15.30-16.30 uur waar
Honk 2 kosten BSO €20 | niet BSO €30

Kookclub kleuters 4+
Houden jullie ook van koken, bakken en 
gezelligheid? Dan kun je je aanmelden voor 
de kookclub. We gaan toetjes maken maar 
ook hartige hapjes. Na de kerstvakantie gaan 
we hiermee beginnen. Juf Linda heeft er zin 
in.
voor 4-6 jaar tijd 15.30-16.30 uur waar 
keuken Dolfijntjes kosten BSO €20 | niet 
BSO €30

Streetdance 8+
Deze dansgroep is bestemd voor kinderen 
van 8 jaar en ouder. Wil jij graag dansen en 
diverse dansstijlen leren onder leiding van 
de dansdocent van de X-Groove Factory. 
Meld je dan nu aan!
voor 8+ jaar tijd 16.30-17.30 uur  
start 22 januari data 22, 29 januari, 5, 12, 
19 februari, 5, 12, 19 maart
waar theaterzaal kosten BSO en niet BSO 
€44 (voor 8x) minimaal 10 en maximaal 15 
deelnemers aanmelden via Saartje  
info info@xgroovefactory.nl

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 start 
23 januari data 23, 30 januari, 6, 13, 20 

februari, 6, 13, 20, 27 maart, 3 april 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 start 26 
september data 23, 30 januari, 6, 13, 20 
februari, 6, 13, 20, 27 maart, 3 april waar 
gymzaal kosten BSO en niet BSO €15 
(U-pas €10) 

Vloggen 7+
Kijk jij graag naar vloggers? Of wil je graag 
zelf eigenlijk een vlog beginnen? Dan krijg 
je nu de kans! We gaan met Barbara de 
ins en outs van vloggen onderzoeken en 
samen met ons eigen vlog aan de slag. Het 
is handig als je met je telefoon kunt filmen. 
Heb je die mogelijkheid? Neem deze dan 
mee. Heb je geen smartphone? Geeft niets, 
daar weet Barbara wel wat op.
voor 7+ jaar tijd 15.30-16.30 uur 
waar tafel Hortus kosten BSO €20 |niet 
BSO €30

WOENSDAG
Sportinstuif
Op woensdag sporten we met kinderen 
van de BSO. Apenkooien, bunkertrefbal, 
basketbal, volleybal, voetbal, bootcamp. 
Alles is mogelijk bij onze sportinstructeur 
Hidde. De kinderen mogen ook aageven 
wat zij leuk vinden. Graag zelfs! Zit jij niet 
op woensdagmiddag op de BSO en wil je 
graag meedoen, dan kan dat!
voor 6+ jaar tijd 15.45 -16.45 uur 
waar gymzaal kosten BSO gratis | niet BSO 
€20 

DONDERDAG
Voetbalclub 4 t/m 6 jaar en 7+ 
Elke week staat het voetbalclubje weer op 
het programma, het clubje waar elk kind 
zijn/haar voetbaltalenten kan oefenen en 
laten zien. Onder begeleiding van Hidde 
krijgen de kinderen voetbaltraining. Naast 
het voetbalaspect vindt Hidde fair-play heel 
belangrijk. Het gaat er niet om of je wint 
of verliest, zolang het maar op een eerlijke 
en positieve manier gebert. Elkaar postief 
coachen en complimenten geven staat 
hoog in het vaandel. Het belangrijkste is 
plezier hebben in voetbal.
voor 7+ jaar tijd 15.00 -16.00 uur  waar 
gymzaal kosten BSO €20 | niet BSO €30
voor 4-6 jaar tijd 16.00 -17.00 uur  waar 
gymzaal kosten BSO €20 | niet BSO €30

Kookclub 7+ 
Oproep aan alle creatieve, ervaren of 
onervaren koks. Altijd al een eigen recept 
willen maken of die ene taart willen bakken? 
Dan is dit wat voor jou! Bij dit kookclubje 
bepaal jij wat je gaat doen. Elke week maken 
we een door de kinderen gekozen recept 
onder begeleiding van Pebble. Iets voor jou? 
Schrijf je dan snel in! 
voor 7+ jaar tijd 15.30-16.30 uur 
waar Tijgers kosten BSO €20 | niet BSO €30

Kleutermuziekclub 4 t/m 6 jaar
Kies een plaatje uit de mand en luister. Muziek, 
instrumenten, bewegen en heel veel plezier! 
Aan het einde van het clubje krijg je een 
muziekschrift met liedjes van juf Hakima mee 
naar huis.
voor 4 t/m 6 jaar tijd 15.30-16.30 uur 
waar Goudvisjes kosten BSO €20 |niet BSO 
€30

VRIJDAG
Het Zand bakt
Taarten, koekjes, muffins, enz. Op 
vrijdagmiddag gaan we samen met 
Johanneke of Ayse bakkunst creëren. 
Prachtige en heerlijke baksels om in het 
weekend van te smullen mocht het lukken 
om het zo lang te bewaren :)
voor alle leeftijden tijd 15.30-16.30 uur 
waar Goudvisjes kosten BSO €20 |niet BSO 
€30

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
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.
voor/tijd 15.30-16.15 uur: 4-6 jaar; 16.15-
17.15 uur: 6-8 jaar; 17.15-18.15uur : 8-12 
jaar; 18.15-19.15 uur: wedstrijdgroep tot 
12 jaar waar gymzaal info en aanmelden 
Instromen kan gedurende het hele jaar. 
Je krijgt 10% korting indien je komt via de 
BSO contact info@erikverlaansport.nl 

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 vechtsport. 
De sport is geschikt voor jongens en 
meiden. Je leert tijdens de training 
allerlei trappen, ontwijkende bewegingen, 
tegenaanval, acrobatische moves 
zoals een salto en nog heel veel meer. 
Capoeira wordt beoefend op het ritme 
van capoeira muziek welke de snelheid 
van de bewegingen en het spel bepaalt. 
Jonge kinderen trainen op speelse wijze 
om hun lichaam te ontdekken. Oudere, 
gevorderde, kinderen trainen op techniek. 
Kom langs voor een vrijblijvende proefles 
als je nieuwsgierig bent geworden.
voor/tijd 17.00-17.45 uur: 5-8 jaar; 17.45-
18.45 uur: 7-12 jaar waar gymzaal links 
kosten €24 per maand info en aanmelden 
info@planetacapoeira.nl | www.
planetacapoeira.nl | 06 40 72 31 25

DINSDAG
English Enrichment voor groep 1-4
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. Probeer iets nieuws! 
voor/tijd groep 1-4 (met/zonder kennis 
van de Engelse taal) van 15.45-16.35 uur  
waar lokaal paars Arcade kosten €12 per 
les aanmelden en info Raising English | 
admissions@raisingenglish.com | www.
raisingenglish.com. 

Raising English: TTO voorbereiding
Zit je in groep 5, 6, 7 of 8 van de 
basisschool en overweeg je om anaar het 
TTO (tweetalig Havo of VWO) te gaan, dan 
kan het handig zijn om je alvast een beetje 
voor te bereiden op wat je te wachten 
staat. Waarschijnlijk ben je al best goed in 
basis Engels, maar kan het geen kwaad 
om eens te proberen hoe het is als je extra 
Engels krijgt. Zo kun je bekijken of het TTO 
echt wat voor je is.
voor/tijd groep 5-8 (met/zonder kennis 
van de Engelse taal) van 16.40-17.30 uur  
waar lokaal paars Arcade kosten €12 per 
les 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 op de dag van Natuur&Cultuur van 23 
mei 2018. 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 (ovb) 
start 4 april
ORKEST groep 5-8 tijd 14.00-15.00 uur 
waar cursusruimte 3 kosten €35 voor  
7 lessen (ovb) start 21 maart aanmelden/
info h.bruinsma@cultuur19.nl  

Spelen met muziek
voor groep 1 en 2 tijd 14.30-15.10 uur 
waar theaterzaal door Renske van der
Brug (UCK) start 31 januari 2018, 18 
lessen info en aanmelden www.uck.nl

Kinderen ontdekken muziek
voor groep 3 tijd 15.10-16.00 uur
waar theaterzaal door Renske van der
Brug (UCK) start 31 januari 2018, 18 
lessen info en aanmelden www.uck.nl

Kinderen ontdekken muziek
voor groep 4 en 5 jaar tijd 16.00-16.50 uur 
waar theaterzaal door Renske van der
Brug (UCK) start 31 januari 2018, 18 
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 Kobilza Ha Sobudo 15+
Wij bieden Sobudo aan, dat wil zeggen 
dat binnen een krijgskunst verschillende 
disciplines (Aikido, Iaido, Jodo, Jukempo, 
Kendo en Jujitsu) onderwezen worden.
voor 15 + jaar (jongeren en volwassenen)
tijd 20.30-22.30 uur waar sportzaal kosten 
afhankelijk van het type lidmaatschap (1x, 
2x of 3-4x trainen per week) aanmelden en 
info www.takedaryu.nl | info@takedaryu.nl 

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 en start met een 
open les.
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 1 februari, 12 april (tevens 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
Zie maandag
voor/tijd 15.30-16.15 uur: 4-6 jaar; 16.15-
17.15 uur: 6-8 jaar; 17.15-18.15: 8-10 jaar 
en 18.15-19.15: 10-16 jaar
waar gymzaal aanmelden en info 
Instromen kan gedurende het hele jaar. Je 
krijgt 10% korting indien je komt via de BSO 
contact info@erikverlaansport.nl



VRIJDAG
Ouder en kind speelgroep door Marjolein!
Bent u op zoek naar een veilige, 
stimulerende en sociale speelomgeving 
voor uw kind? Dan bent u bij Marjolein! 
bij het juiste adres. 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. 
U bent wekelijks welkom op de groep. 
Samen met Marjolein! doet u van alles 
met uw kind, bijvoorbeeld koken in de 
poppenhoek, knutselen, zingen en fruit of 
brood eten.
voor 1,5-4 jaar van 8.45-10.15 uur en bij 
voldoende animo van 11.00-12.30 uur  
waar peutercentrum Het Zand 
kosten €18,15/maand  
aanmelden en info www.
marjoleinuitroepteken.nl |
contact@marjoleinuitroepteken.nl 

Tekenles
voor 4-12 jaar tijd 15.30-16.30 uur 
waar cursusruimte 3 door mevr. Khosravi 
info f.dewaal@doenjadienstverlening.nl

Hockey 4-6 jaar en 7-9 jaar
De hockeyles bij Erik Verlaan Sport begint 
bij de basisvormen van het bewegen met 
uitdagende oefeningen en fantasierijke 
thema’s. Het programma is geïnspireerd 
op de funky hockey van de KNHB met onze 
eigen toevoegingen op het gebied van 
motorische vaardigheden en otnwikkeling. 
We leren de kinderen basisvaardigheden 
van het hockey, zoals slagtechnieken, 
balinzicht en wedstrijdelementen waarbij 
het plezier in bewegen centraal staat. Wij 
vinden het belangrijk dat elk kind op zijn 
eigen niveau mee kan doen. De lessen 
zijn gericht op samen succeservaringen 
beleven en plezier in hockey. Je hebt geen 
materiaal nodig, wij zorgen voor sticks en 
spelmateriaal.
voor/tijd 4-6 jaar van 15.15-16.00 uur en 
7-9 jaar van 16.00-17.00 uur 
waar gymzaal start 27 januari (10 lessen)
kosten €6,50 per les aanmelden en info 
info@erikverlaansport.nl a    



INSCHRIJFFORMULIER CLUBAANBOD SAARTJE KINDEROPVANG 
 
De clubs duren 8 weken: van maandag 22 januari t/m vrijdag 6 april 2018, m.u.v. de voorjaarsvakantie (week 9). 
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 vrijdag 12 januari 2018 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

