
 
 

 

Kind & Co verzorgt deze aankomende maanden buitenschoolse activiteiten (BSA) voor uw kind op 

basisschool de Akker. De BSA zijn toegankelijk voor alle kinderen die naar basisschool De Akker en/of 

BSO van Kind & Co in Boskoop gaan.  

 

De BSA vinden plaats in ruimten van de school en BSO en worden begeleid door deskundige 

docenten. Verderop in deze brief is meer informatie te vinden over de verschillende activiteiten die 

worden aangeboden. 

 

We bieden de activiteiten aan in blokken van meerdere weken, die worden afgesloten met een kijkles. 

Ouders zijn van harte welkom op deze kijkles. Deelname is alleen mogelijk aan een gehele cursus, er 

zijn geen losse lessen mogelijk. 

 

Hoe geeft u uw kind op?  
U kunt uw kind(eren) digitaal aanmelden via https://www.kmnkindenco.nl/bsagroeiling/ 

 

Er is maximaal aantal kinderen per cursus. Vol is vol, dus schrijf snel in!  

Alle geplaatste kinderen krijgen bericht via de mail. Kinderen die niet geplaatst kunnen worden,  

zetten we op een wachtlijst en die zijn de volgende keer met voorrang aan de beurt.  

Ook zij ontvangen een bericht. Betalen gaat door middel van een eenmalige machtiging  

tot incasso via het digitale formulier.  

 

Inschrijven is mogelijk tot en met 3 oktober 2016. 

 

Spelregels 
- Kinderen die naar de BSO van KMN Kind & Co gaan 

kunnen gratis deelnemen aan de cursus,  

mits ze op die dag ook gebruik maken van de BSO.  

(Is er een cursus op maandag en uw kind gaat op  

maandag naar de BSO kan hij/zij deze cursus gratis volgens,  

maar gaat uw kind alleen op donderdag naar de BSO en wilt  

uw kind wel de cursus op maandag volgen dan betaalt u  

de genoemde kosten voor de activiteit) 

- Restitutie is niet mogelijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kmnkindenco.nl/bsagroeiling/


 
 

 

Cursusaanbod 
 

Mode ontwerpen 
creatief 
 

Zou jij het leuk vinden om te leren over hoe jouw kleren gemaakt worden? In 
deze cursus leer jij over het werk van een modeontwerper en mag je zélf kleding 

ontwerpen. Op een speelse manier laat de juf zien wat er allemaal bij komt 
kijken als je kleding maakt en in de laatste les mag je een modeshow lopen! 

 

Doelgroep peuter en groep 1+2 
Data  donderdag 27 okt, 3 nov, 10 nov en 17 nov van 15.30-16.30 

Kijkles  17 nov om 16.00  
Locatie  handvaardigheid ruimte, de Akker te Boskoop 

Kosten  €10,= 
 

 

 
Karate 

Sport 
 

Karate is een zelfverdedigingsport waaraan iedereen (jongens en 

meisjes!!!) kan meedoen. Het is goed voor de motoriek en ook aspecten 
als samenwerking, zelfbeheersing en doorzettingsvermogen komen aan 

bod. Wie wil er kennismaken met deze sport tijdens de cursus die gegeven 

wordt door Simone Vergeer? 
 

Doelgroep Groep 3,4 en 5 
Data  maandag 24 okt, 31 okt, 7 nov, 14 nov, 21 nov en 28 nov van 15.30-16.30 

Kijkles  28 nov om 16.00  
Locatie  speelzaal, de Akker te Boskoop 

Kosten  €15,= 

 
 

Musical en zang 
cultuur 
 

Tijdens deze cursus kun je proeven van het spelen in een échte musical. 
Zingen, dansen en acteren, het komt allemaal aan bod. Aan het einde van 

de cursus schitter je in een heuse ‘Mini-Musical’, waarin iedereen een eigen 
rol krijgt. Doe je mee? 

 

Doelgroep Groep 6,7 en 8 
Data  dinsdag 25 okt, 1 nov, 8 nov, 15 nov, 22 nov en 29 nov van 15.30-16.30 

Kijkles  29 nov om 16.00  
Locatie  speelzaal, de Akker te Boskoop 

Kosten  €15,= 


