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D A A R  W A A R  I E D E R  K I N D  I N  D E  B A S I S  S P E E L T !   

S E P T E M B E R  2 0 2 2

'Time flies when you're having fun', zeker op de BSO tijdens de zomervakantie! De vakantie is voorbij gevlogen en de kids hebben

hun eerste schooldagen er alweer op zitten. Laten we vooruitblikken naar komende maand!

 

 
Even voorstellen!

We hebben er sinds het nieuwe schooljaar twee superleuke
medewerkers bij! Vinay en Laura komen ons team versterken op de
maandag, dinsdag en donderdag. We stellen ze even aan je voor:

"Hoi allemaal! Mijn naam is Laura Stevens, 19 jaar oud en woonachtig in
Druten. Ik heb de opleiding sport en bewegen afgerond met als richting
coördinator buurt, onderwijs en sport. Buiten mijn werk voetbal ik graag
bij de club DIO’30 in Druten bij het team MO20. Ik werk graag met
kinderen en vind het leuk om zowel sportief als creatief met hen bezig te
zijn. Op de BSO vind ik het erg belangrijk dat ieder kind zichzelf kan zijn,
want ieder kind is uniek!"

"Hai allemaal! Mijn naam is Vinay Saltani en ik woon in Nijmegen. Zelf
ben ik opgegroeid in Nijmegen waar ik het middelste kind ben in een
gezin van vader, moeder, een zusje en een zus. Ook heb ik Sport en
Bewegen niveau 4 afgerond op het ROC in Nijmegen. Mijn affiniteit is
altijd al sport geweest en ik zou de kinderen graag hierbij willen helpen
om zo verder te ontwikkelen. Verder houd ik van leuke dingen doen met
vrienden en familie, reizen en fit te blijven. Daarnaast voetbal ik in het
1ste elftal van AWC in de 4e divisie en hoop ik een mooie toegevoegde
waarde bij de BSO te zijn. Tot snel!"
          

       
        



D A A R  W A A R  I E D E R  K I N D  

I N  D E  B A S I S  S P E E L T !   

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, de eerste studiedagen
komen er alweer aan! Op maandag 19 september staat de eerste
studiedag voor alle scholen gepland. Aanmeldingen voor deze
studiedag ontvangen wij graag vóór vrijdag 9 september via een
mail naar planning@devoetbalbso.nl. Alvast bedankt!

       

      
 

S E P T E M B E R  2 0 2 2

Wat brengt de maand september? 

Voor de oplettende ouder(s); 

Rarara...
Het is groen en het zingt!

Slalalalala!!

Week 35 - Stoeien

Week 36 - Bewegen op muziek

Week 37 - Klimmen

Week 38 - Mikken/slaan

        Kan jij de bal goed bij je houden terwijl de ander probeert deze van
        je af te pakken? We gaan leren hoe je dit het best kan doen! 
        Daarnaast maken we lekkere fruitijsjes!

        Hoe soepel zijn onze heupen? We gaan hoela hoepen! Eens kijken 
        hoe vaak we de hoepel rond kunnen laten gaan. Ook gaan we 
        kijken wie het lekkerste ijsje kan knutselen. 

         Nu we onze heupen soepel hebben gemaakt met het hoela hoepen, 
         gaan we ook onze acrobatische skills testen! Deze week gaan we 
         acrogymmen. Lukt het om een piramide te maken met zijn allen?

        Hebben we in de vakantie goed geoefend met minigolf? Deze
        week gaan we kijken of jullie het nog kunnen! Naast het mikken 
        en slaan gaan we lekkere cupcakes bakken! 
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