
Beste ouders en kinderen, 

 

Hierbij de nieuwe planning! We hebben weer een heleboel leuke dingen op het 

programma gezet. We kunnen de komende weken dus weer vooruit! 

 

Wanneer? Wat? Bijzonderheden? 

Zaterdag 17 

maart 

(wk 11)  

We beginnen de planning met een primeur waar de 

kinderen al lang om vroegen, we gaan namelijk naar 

de Jump Square te Nijmegen! We daar hebben een 

reservering om 11 uur. Daarna gaan we onze 

picknicklunch opeten bij kinderboerderij de Goffert. 

Sportieve kleding 

waarin je goed kan 

bewegen. 

Zaterdag 24 

maart 

(wk 12)  

Vandaag gaan we lekker een boekje lezen in de Bieb, 

waar natuurlijk ook even tijd is om te spelen bij het 

aardvarken. We sluiten de dag af met een bezoek aan 

Thialf. 

 

Zaterdag 31 

maart 

(wk 13)  

Wat wordt het kliederen vandaag want we gaan ons 

eigen slijm maken!  Daarnaast gaan we een luchtje 

scheppen tijdens een wandeling in Bos Mariëndaal. 

Kleren die vies 

mogen worden.  

Wandelschoenen. 

Zaterdag 07 

april 

(wk 14) 

’s Ochtends gaan we aan de slag met onze ICT-

vaardigheden en in de middag met onze 

zwemvaardigheden in zwembad de Scheg. 

Zwemkleding + 

handdoek. 

Zaterdag 14 

april 

(wk 15) 

Vandaag mag iedereen zijn favoriete gamedevice 

meenemen, want vandaag mag er gegamed worden. 

Voor de kinderen die liever een filmpje kijken wordt 

er een film gedraaid. Maar de buitenlucht lonkt na 

een beetje beeldscherm dus we gaan ook even 

struinen in park Zypendaal. 

Je mag een Ipad of 

telefoon mee. 

Buitenkleding is aan 

te raden. 

Zaterdag 21 

april 

(wk 16)  

Als het goed is zal het lekker warm zijn buiten, 

daarom vertrekken wij naar de Rijkerswoerdse 

plassen.  Hier kunnen we pootje baden, voetballen, 

badmintonnen en misschien wel vliegeren! 

Denk aan vliegers, 

badminton, 

strandbal, etc. 

Zaterdag 28 

april 

(wk 17)  

Het is inmiddels weer lang geleden dat we de aap 

hebben uitgehangen, dus zorg dat je niet in de aap 

gelogeerd bent dan gaan we aapjes kijken in de 

Monkey Town! 

Makkelijk zittende 

kleding aan. 

Zaterdagen 

5 & 12 mei 

wk 18 & 19  

In verband met de meivakantie is er op zaterdag 05 en 

zaterdag 12 mei geen zaterdagopvang! We 

verwelkomen de kids graag op vrijdag 04 en vrijdag 12 

mei! 

Gesloten i.v.m. de 

meivakantie 

Zaterdag 19 

mei 

(wk 20) 

Een rustige start op de eerste zaterdag na de 

vakantie. We gaan het nieuwe programma maken en 

spelen en picknicken op Thialf. 

 

 

Hartelijke groet!  
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