
                                    

 Clubaanbod BSO ’t Zand ism Brede School Het Zand   
                               september - december 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 Brede School Het 
Zand verwijzen wij u graag naar: www.bredeschoolutrecht.nl/hetzand. 
Voor de meeste activiteiten kunt u zich opgeven via Saartje (https://www.saartje.nl/inschrijfformulier-
clubaanbod), echter bij een deel van de activiteiten gaat aanmelden via de aanbieder zelf. Let hier goed op!   
In week 38 (14 september-18 september) zijn er gratis proeflessen. 
We volgen de richtlijnen van het RIVM rondom Covid-19. Wij zullen acteren op aanpassingen hiervan. 
 

dag activiteit leeftijd tijd door plaats opgeven 

maandag En… Actie! Scene 1 AL 15.30 – 16.30  Simone (Saartje) lokaal 3 / Bunker via Saartje 

dinsdag Wapjes met Barbara 7+ 15.30 – 16.30  Barbara (Saartje) lokaal 3 / Bunker via Saartje 

 Atletiek  groep  4 t/m 8 17.00 – 18.30  atletiekvereniging  
U-Track 

Atletiekbaan 
Amaliapark 

via BSHZ 

woensdag Koorkest BSHZ  groep  4 t/m 8 13.00 – 14.00 Jeroen Schipper theaterzaal via BSHZ 

donderdag Stoere sport en 
spelactiviteit  

4 en 5 jaar 
 

15.00 – 15.45  Casper de Bruijn 
buurtsportcoach 

Gymzaal rechts via Saartje 

 Peutersport  
 

2 en 3 jaar 15.45 – 16.15  Casper de Bruijn 
buurtsportcoach 

Gymzaal rechts via Saartje 

vrijdag Rugby 7+ 15.30 – 16.30  Herman van Eikeren 
buurtsportcoach  

Gymzaal rechts via Saartje 

MAANDAG 
En… Actie! Scene 1 (AL) 
Juf Simone gaat weer met jullie aan de slag om via 
theater oefeningen en jullie ideeën een leuke 
voorstelling te maken. Is toneelspelen het allerliefste 
wat je doet ? Dan is deze club, dé club voor jou. Geef je 
snel op.   
 
start: maandag 28 september 
leeftijd: alle leeftijden  
data: 28 september, 5, 12, 26 oktober, 2, 9, 16, 23 
november 
eindpresentatie: 23 november in de theaterzaal 
gratis proefles: maandag 14 september 
tijd: 15.30 – 16.30 uur  
door: Simone (Saartje)  
plaats: lokaal 3 / Bunker  
aanmelden: via Saartje: 
https://www.saartje.nl/inschrijfformulier-clubaanbod 
maximum aantal kinderen: 12 
kosten: BSO € 20,- / niet BSO € 30,-  
 

DINSDAG  
Wapjes met Barbara 7+ 
Oftewel: web-hapjes. Je gaat koken, fotograferen, 
proeven én recensies schrijven. De recepten, recensies 
en foto's van de lekkere hapjes worden geplaatst op een 
website: Whapjes. De groep wordt opgesplitst in twee 
groepen. De ene groep kookt en de andere groep 
recenseert. De week erop wisselen de kinderen van rol. 
Zo kun je én lekkere hapjes uitproberen, maar ook 
oefenen en leren hoe je dat nu leuk en smakelijk kunt 
opschrijven. 

start: dinsdag 29 september 
leeftijd: 7+ 
data: dinsdag 29 september, 6, 13, 27 oktober, 3, 10, 17, 
24 november 
gratis proefles: 8 september 
tijd: 15.30 – 16.30 uur 
door: Barbara 
plaats: lokaal 3 / Bunker 
aanmelden: via Saartje: 
https://www.saartje.nl/inschrijfformulier-clubaanbod 
maximum aantal kinderen: 10 
kosten: BSO € 20,- / niet BSO  € 30,- 
 
Atletiek (groep 4 t/m 8) 
Wat een mooie kans om 10 keer mee te trainen met 
atletiekvereniging U-track! Onder leiding van meester 
Juul wordt er in verschillende leeftijdsgroepen gewerkt 
aan de basisbeginselen van atletiek.  
 
start: dinsdag 29 september 
leeftijd: groep 4/5/6/7/8 
data: dinsdag 29 september, 6, 13, 27 oktober, 3, 10, 17, 
24 november, 1, 8 december  
tijd: 17.00 – 18.30 uur  
door: atletiekvereniging U-Track, Bart en Juul 
plaats: Atletiekbaan Amaliapark Maartvlinder 70,Utrecht 
U bent als ouder/verzorger zelf verantwoordelijk voor 
het wegbrengen en ophalen van uw zoon of dochter 
naar de cursuslocatie. 
aanmelden: https://bredeschoolutrecht.nl/het-
zand/activiteiten/ 
kosten: 5 € voor 10 lessen (contant betalen bij de 1e les)  
info: www.u-track.nl  
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WOENSDAG 
Koorkest Brede School Het Zand (vanaf groep 4)  
Zing en speel mee in het Koorkest Brede School Het Zand 
o.l.v. Jeroen Schipper. 
Jeroen Schipper is naast muzikant en liedjesmaker ook 
vakdocent muziek in het basisonderwijs.  
Van Jeroen verscheen oa de liedbundel Rood Rood 
Mannetje Mannetje en Daar komt de Boegieman! 
Daarnaast schreef hij mee aan het prentenboek Billy de 
Kip en maakte hij het muzikale prentenboek  
Het geheim van Joris en Draakje. Jeroen treed met zijn 
liedjes op in theaters door het hele land.  
Zijn lied ‘Kijk eens wat ik kan’ heeft de Willem 
Wilminkprijs 2019 voor het beste kinderlied gewonnen! 
Dekara van den Berg, muziekdocent zal Jeroen 
ondersteunen tijdens de lessen. 
Bij het koorkest wordt veel gezongen waarbij 
instrumenten ter ondersteuning ingezet kunnen worden. 
Het leren bespelen van een instrument is niet aan de 
orde wel het met plezier samen zingen en muziek 
maken. 
 
start: woensdag 18 november 
leeftijd: groep 4 t/m 8 
data: 18, 25 november en 2, 9, 16 december 2020 (en 
woensdag 13 januari 2020) 
tijd: 13.00 - 14.00 uur 
door: Jeroen Schipper en Dekara van den Berg 
plaats: theaterzaal 
aanmelden: via https://bredeschoolutrecht.nl/het-
zand/activiteiten/ 
kosten: € 25 voor 5 lessen (U-pas 5€, gaat niet van 
tegoed af) 
optredens: kerstviering 17 december 2020, Duik in het 
Zand zondag 17 januari 2021 
info h.bruinsma@bredeschoolhetzand.nl of 06–
40180192  
 

DONDERDAG  
Stoere sport en spelactiviteit (4 en 5 jaar)  
Houd je van spelen en bewegen? Geef je dan op voor het 
stoere sport en spel o.l.v. Casper de Bruijn 
(buurtsportcoach Handbalvereniging Leidsche Rijn). 
Iedere week worden er leuke, sportieve spelletjes en 
activiteiten aangeboden. 
 
start: donderdag 1 oktober 
leeftijd: 4 en 5 jaar 
data: donderdag 1, 8, 15, 29 oktober, 5, 12, 19, 26 
november, 3, 10 december 
gratis proefles: 10 september 
tijd: 15.00 – 15.45 uur 
door: Casper de Bruijn (buurtsportcoach) 
plaats: : gymzaal rechts 
aanmelden: via Saartje Kinderopvang: 
https://www.saartje.nl/inschrijfformulier-clubaanbod 
maximum aantal kinderen: 15 
kosten: € 10 (U-pas € 5, gaat niet van tegoed af) voor 
10x 
  
 
 

Peutersport (2 en 3 jaar)  
Vind je peuter het ook zo fijn te rennen en te bewegen?  
Geef je peuter dan op voor peutersport o.l.v. Casper de 
Bruijn (buurtsportcoach Handbalvereniging Leidsche 
Rijn). Iedere week worden er leuke, sportieve spelletjes 
en activiteiten aangeboden. 
 
start: donderdag 1 oktober 
leeftijd: 2 en 3 jaar 
data: donderdag 1, 8, 15, 29 oktober, 5, 12, 19, 26 
november, 3, 10 december 
gratis proefles: 10 september 
tijd: 15.45 – 16.15 uur 
door: Casper de Bruijn (buurtsportcoach) 
plaats: gymzaal rechts 
aanmelden: via Saartje Kinderopvang: 
https://www.saartje.nl/inschrijfformulier-clubaanbod 
maximum aantal kinderen: 15/25  (met begeleiders) 
kosten: € 5 voor 10x 
 

VRIJDAG 
Rugby 7+ 
Maak kennis en leer de basis van het rugbyspel onder 
leiding van een enthousiaste rugbytrainer. Deze 
tactische  sport daagt je uit je lichamelijk volledig te 
geven. Naast een vernieuwend spelinzicht richt de sport 
zich ook op discipline, respect en kameraadschap. 
 
start: vrijdag 2 oktober 
leeftijd: vanaf 7+ 
data: vrijdag 2, 9, 16, 30 oktober, 6, 13, 20, 27 
november, 4, 11 december 
gratis proefles: 11 september 
tijd: 15.30 – 16.30 uur 
door: Herman van Eikeren (buurtsportcoach rugby) 
plaats: gymzaal rechts 
aanmelden: via Saartje Kinderopvang: 
https://www.saartje.nl/inschrijfformulier-clubaanbod 
kosten: : € 10 (U-pas € 5, gaat niet van tegoed af) voor 
10x 
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INSCHRIJFFORMULIER CLUBAANBOD SAARTJE KINDEROPVANG  
Ook digitaal inschrijven mogelijk via: https://www.saartje.nl/inschrijfformulier-clubaanbod 
De activiteiten duren tussen de 8 en 10 weken: van maandag 28 september t/m vrijdag 11 december, m.u.v. de herfstvakantie (week 
43). 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 mogen gemaild naar Saartje Kinderopvang, afdeling 

Klantencontact: klantencontact@saartje.nl. Voor de juiste stand van zaken, bel Brigit den Hartog (030) 670 21 77.  

Na inschrijving ontvangt u van Kim Smit, teamleider BSO ’t Zand, bericht over de verdere gang van zaken. 

a  
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