
Clubaanbod BSO ’t Zand ism Brede School Het Zand januari – april 2020  
 
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  op 
de Brede School verwijzen wij u graag naar: www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand 
Voor de meeste activiteiten kunt u zich via Saartje ( www.saartje.nl/clubaanbod-bso) opgeven, 
echter bij een deel van de activiteiten gaat aanmelden via de aanbieder zelf. Let hier goed op!  
In week 2 zijn er verschillende gratis proeflessen! Geef uw kind zo snel mogelijk op. Vol is vol. 
Graag uiterlijk vrijdag 10 januari 2020. 
 

MAANDAG 

Kinderballet 4 en 5 jaar  
Op een leuke speelse manier worden de beginselen van klassiek ballet aangeleerd. 
Tijdens de les wordt er veel aandacht besteed aan bewegen op verschillende soorten muziek. 
Kleding: makkelijk zittende kleding (ballet of turnpakje) balletschoentjes of blote voetjes. Iedere les 
duurt 45 minuten en staat o.l.v. Mireille Verbon, gediplomeerd dans- en gymnastiekdocente. 
leeftijd: 4 en 5 jaar 
data: maandag 20, 27 januari, 3, 10, 17 (24 NIET) februari, 2, 9 en 16 maart 
gratis proefles: maandag 6 januari 15.00 uur 
tijd: 15.00-15.45 uur 
waar: theaterzaal 
kosten: BSO en niet BSO €30 (U-pas €10, gaat niet van tegoed af)  8 keer 
minimaal 8 max 15 kinderen 
inschrijven en betaling: via Saartje 
 
Ritmische gymnastiek 5-7 jaar 
Van 15.45-16.30 uur is er Ritmische Gymnastiek, een leuke actieve les op verschillende soorten 
moderne muziek. 
De kinderen leren vrij te bewegen met behulp van leuke materialen zoals linten en hoepels. 
Ritmische gymnastiek is een combinatie van dans, ballet en gym, leuk om naar te kijken maar nog 
veel leuker om zelf te doen! 
Iedere les duurt 45 minuten en staat o.l.v. Mireille Verbon, gediplomeerd dans- en 
gymnastiekdocente. 
leeftijd: 5 – 7 jaar 
data: maandag 20, 27 januari, 3, 10, 17 (24 NIET) februari, 2, 9 en 16 maart 
gratis proefles: maandag 6 januari 15.45 uur 
tijd: 15.45-16.30 uur 
waar: theaterzaal 
kosten: BSO en niet BSO €30 (U-pas €10, gaat niet van tegoed af) 8 keer 
minimaal 8 max 15 kinderen 
inschrijven en betaling: via Saartje 
 

DINSDAG 
Tennis 8+ voor beginnende tennisspelers  
Gericht op de nieuwe en beginnende tennisspeler zal alles van tennis aan bod komen in de lessen. 
Tom Linssen is buurtsportcoach Tennis bij Sport Utrecht namens PVDV Utrecht en zal de lessen 
verzorgen. Hij tennist al vanaf zijn 6e jaar en geeft nu fulltime tennisles. Voor rackets, ballen en alle 
andere materialen wordt gezorgd.  
start: dinsdag 21 januari 14.45 uur 
leeftijd: 8+ (groep 5 t/m 8) 
data: dinsdagen 21 en 28 januari, 4, 11 en 18 februari (25 februari NIET), 3, 10, 17, 24 en 31 maart. 

http://www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand
http://www.saartje.nl/clubaanbod-bso


gratis proefles: dinsdag 7 januari  
tijd: 14.30 uur inloop, les 14.45 – 15.30 uur  
door: Tom Linssen (buurtsportcoach) 
kleding: sportkleding en sportschoenen 
plaats: gymzaal rechts 
aanmelden: via Saartje 
maximum aantal kinderen: 12 
kosten: BSO en niet BSO €10 (U-pas €5, gaat niet van tegoed af) voor 10  keer 
 
Crea Rea  
Hoe werkt jouw gebruiksaanwijzing? 
Welk knopje raakt welk gevoel? En wat voor tekening maak je als blij bent of boos? Hoe zorg je dat je 
je verlegenheid wegdanst en met welke woorden zeg je wat je wilt? 
Met behulp van creatief werken vind je middelen om soepel in het leven mee te bewegen en lekker 
te blijven spelen. Ook wanneer het lastiger wordt. Daarvoor is het handig te weten hoe je reageert 
en wat je nodig hebt. Zeg maar; een soort gebruiksaanwijzing van jezelf! 
Hier gaan we spelenderwijs mee aan de slag. We gebruiken verschillende creatieve technieken en 
ook onze fantasie. 
start: 21 januari  
leeftijd: v.a. 6 jaar  
data: 21 en 28 januari, 4, 11 en 18 februari, 3, 10 en 17 maart  
gratis proefles:  7 januari  
tijd:  15.30 – 16.30 uur  
door: Barbara (Saartje)  
plaats: cursusruimte 3 / ruimte Bunker  
aanmelden: via Saartje 
maximum aantal kinderen: 12 
kosten: BSO € 10,- / Niet BSO : € 15,-  
 

DONDERDAG 
En Actie (AL) 
Wegens groot succes een nieuwe En….Actie !  

De lichten gaan aan, het doek gaat op en jij speelt de sterren  van het plafond van je kamer. Is toneel 

spelen is het liefste wat je doet? Dan is de theaterclub  van Juf Simone, het clubje waar je moet zijn!  

Tijdens dit clubje ga je met je clubgenootjes oefenen  voor een kleine voorstelling, die  jullie aan het 

einde van 8 weken zullen gaan opvoeren.  

start: donderdag 23 januari 
leeftijd: alle leeftijden  
data: 23 en 30 januari, 6, 13 en 20 februari, 5, 12 en 19 maart  
gratis proefles:  donderdag 9 januari  
tijd: 15.30 – 16.30 uur  
door: Simone (Saartje)  
plaats: gymzaal links, eindvoorstelling in de theaterzaal  
aanmelden: via Saartje 
maximum aantal kinderen: 12 
kosten: BSO : € 20,- / Niet BSO : € 30,-  
 

VRIJDAG 

Basketbal voor beginnende spelers 8-12 jaar 
Voor nieuwe en beginnende basketbalspelers die graag in stappen basketbal willen ontdekken. Yoeri 
van de Kruijs is buursportcoach Basketbal bij Sport Utrecht namens S.V.O Basketball en UBALL en zal 



de lessen verzorgen. Yoeri speelt basketbal vanaf zijn 8e, is coach en speelt zelf regelmatig. 
Basketballen zijn natuurlijk aanwezig! 
start: vrijdag 24 januari 14.30 uur 
leeftijd: 8+ (groep 5 t/m 8) 
data: vrijdagen 24 en 31 januari, 7, 14 en 21 februari (28 februari NIET), 6, 13, 20 en 27 maart en 3 
april  
gratis proefles: vrijdag 10 januari  
tijd: 14.45 – 15.30 uur  
door: Yoeri van de Kruijs (buursportcoach) 
kleding: sportkleding en sportschoenen 
plaats: gymzaal rechts 
aanmelden: via Saartje 
maximum aantal kinderen: 15 
kosten: BSO en niet BSO €10 (U-pas €5, gaat niet van tegoed af) voor 10  keer 
 
Schaakles 7 – 9 jaar 
Kinderen die net zijn begonnen of helemaal nog niet kunnen schaken kunnen zich opgeven. David 
probeert op een zo leuk mogelijke manier de kinderen zoveel mogelijk tips, trucs en strategieën bij te 
brengen. De cursus wordt afgesloten met een schaakdiploma. 
Als MAS-ser (maatschappelijk stagiaire) verzorgt David onder begeleiding van Saartjemedewerkers 
het schaken. David is 14 jaar en zit al ongeveer 7 jaar op schaakclub Magnus.  
start: vrijdag 24 januari  
voor: kinderen BSO-Saartje 7 – 9 jaar 
data: vrijdagen 24 en 31 januari, 7, 14 en 21 februari (28 februari NIET), 6, 13, 20 maart  
proefles: vrijdag 10 januari  
tijd: 16.15 – 17.15 uur 
door: David Brinkman (MAS-ser) 
plaats: BSO-lokaal 
aanmelden: via Saartje 
maximum aantal kinderen: 8 
kosten: gratis voor 8  keer 
 

Aanbod van andere aanbieders in Brede School Het Zand 
Dit zijn veelal reguliere lessen. 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/tijden: 15.30-16.15 uur: 4.-6 jaar, 16.15-17.15 uur: 6-8 jaar, 17.15-18.15 uur: 8-16 jaar 
waar: gymzaal  
info/aanmelding/kosten: je mag 2 x gratis meesporten na aanmelding via 
www.erikverlaansport.nl/proefles 
 



Streetdance 6+ en 9+  
Kom, ook als je al vaker hebt gedanst, gezellig naar de dansuurtjes van PM-dance waar jij en je 
vriendjes en vriendinnetjes verschillende stoere en leuke dansen leren van Macy Mulder (buurtcoach 
en dansdocent PM-dance). Macy heeft de opleiding Leisure&Events executive afgerond. Dansen is 
haar passie!  
Tijdens de lessen wordt er aan verschillende spetterende dansnummers gewerkt. Ter afsluiting is er 
een klein optreden voor familie, vriendjes en vriendinnetjes. De eerste les start woensdag 8 januari. 
Kom gerust langs en neem je vrienden en vriendinnen ook gezellig mee.  
start woensdag 22 januari 
gratis proefles woensdag 15 januari 
voor/tijd 6+ 13.00-14.00 uur,  
voor/tijd 9+ 14.00-15.00 uur  
max 20 kinderen per les 

aanmelden Macy Mulder, macy@pm-dance.nl met naam, leeftijd, school. 
betaling via PM-dance www.pmdance.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 basis, 15.15 - 16.30 Jeugd I, 16.00 - 17.00 Jeugd 
II/Talentklas,  16.30 - 17.30 Utrechts Kinderkoor, 17.00 - 18.00 Cappella Canta.  
waar: cursusruimte 2  
aanmelden en info: info@zangschool.nl | www.zangschool.nl 
 
Karate 6 - 10+ 
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/tijd 6 t/m 9 jaar van 18.00-19.00 uur en 10+ van 19.00-20.00 uur  
waar gymzaal  
aanmelden en info www.karateteamboelbaai.nl  of 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 
aanmelden en info: info@takedaryu.nl of www.takedaryu.nl  
kosten: afhankelijk van het type lidmaatschap (1x, 2x of 3-4x  trainen per week). 
 
DONDERDAG 
Judo Erik Verlaan Sport 4- 18 jaar  
voor/tijden  15.00 – 15.45 uur: 4-6 jaar, 15.45 – 16.45 uur: 6-8 jaar, 16.45 – 17.45 uur: 8-10 jaar, 
18.15-19.15 uur: 10-12 jaar, 19.15 – 20.15 uur: 12+  

mailto:macy@pm-dance.nl


Verdere info zie maandag. 
 
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! aan het juiste adres. Een plek waar de ontwikkeling van uw kind wordt gestimuleerd en 
elk kind kan floreren. De ouders kunnen elkaar informeren en ondersteunen 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/tijden: kinderen van 1,5-4 jaar van 8.45-10.15  
waar: peutercentrum Het Zand  
kosten: € 18,15 per maand 
aanmelden en info: www.marjoleinuitroepteken.nl | contact@marjoleinuitroepteken.nl  
  

INSCHRIJFFORMULIER CLUBAANBOD SAARTJE KINDEROPVANG  
(digitaal inschrijven: https://www.saartje.nl/inschrijfformulier-clubaanbod) 
De activiteiten duren 8 of 10 weken: van maandag 20 januari t/m vrijdag 3 april 2020, m.u.v. week 9 (krokusvakantie). 

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: 

Emailadres 

 

  

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 naar Saartje Kinderopvang, afdeling Klantencontact, 

Postbus 2728, 3500 GS Utrecht.  Voor de juiste stand van zaken,  bel :  (030) 670 21 77.  

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

