
 

 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

Yes! De Naschoolse activiteiten gaan weer van start! En ook dit schooljaar 2021-2022 is Nick Vijlbrief 

de combinatiefunctionaris en gaat hij ervoor zorgen dat er een boeiend en uitdagend aanbod op het 

programma staat. Het aanbod varieert van cultuur tot sport & spel en nog veel meer. 

 

De NSA zijn toegankelijk voor alle kinderen van basisschool de Kameleon in Duivenkamp en/of 

kinderen die naar BSO Toppers (7 t/m 12 jaar) en BSO Kameleon (4 t/m 6 jaar) gaan. Het 

programma van BSO locaties blijft hetzelfde ongeacht de school, aangezien Wereldkidz Tweesprong 

niet mee doet aan het NSA programma. 

 

 

Hoe gaat het in zijn werk? 

Het hele jaar door worden er allerlei naschoolse activiteiten aangeboden voor alle kinderen uit wijken 

in Maarssenbroek. Dit varieert van sport tot cultuur en nog veel meer.  

De activiteiten vinden plaats in ruimten van de Kameleon of de BSO en worden begeleid door 

deskundige docenten.  

We bieden de activiteiten aan in blokken van meerdere weken, die regelmatig worden afgesloten met 

een voorstelling, presentatie. Daarbij is het van belang dat een gehele cursus wordt afgenomen.   

Let op! Helaas kunnen er voorlopig geen kijklessen plaatsvinden. U mag uw kind bij de 

deur brengen en halen. Een groepsleerkracht of activiteitenaanbieder vangt uw kind op 

bij het brengen. Bij het ophalen kunt u uw kind op het plein opwachten. 

 

 

Inschrijven gaat digitaal via  www.kmnkindenco.nl/nsamaarssenbroek 

Alle geplaatste kinderen krijgen bericht. Kinderen die helaas niet  

geplaatst kunnen worden, zetten we op een wachtlijst en die zijn  

een volgende keer met voorrang aan de beurt.  

Ook zij ontvangen een bericht. Betalen gaat per Ideal.  

Kinderen met een Upas kunnen zich per email aanmelden bij Nick.  

Na ontvangst van een kopie of scan van de Upas kan het kind  

zonder betaling deelnemen aan de cursus van zijn/haar keuze. 

 
Kinderen die al naar de BSO gaan 

Gaat uw kind op de cursusdag al naar BSO de Toppers of  

BSO Kameleon, dan is de deelname aan de NSA gratis.  

Uw kind wordt door de BSO-medewerkers begeleid bij de eventuele  

verplaatsing school-BSO. Opgeven gaat door middel van inschrijflijsten  

die op de BSO worden opgehangen. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Eventuele coronamaatregelen! 
Wanneer uw kind is ingeschreven voor een naschoolse activiteit is de kans aanwezig dat de activiteit  

alsnog niet doorgaat door eventuele coronamaatregelen. 

In dit het geval kunt u het volledige bijbehorende bedrag terugontvangen. 

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Nick Vijlbrief; cfmaarssen@kmnkindenco.nl of 

06-82154377 

 

 
Wanneer wordt je geplaatst? 

 

Iedere cursus heeft een maximum aantal deelnemers. Dit maximum kan verschillend zijn, bij sport- en 
bewegen kunnen vaak meer kinderen in 1 groep dan bijvoorbeeld bij tekenen of schilderen. Wij 

houden niet van VOL=VOL dus laten de inschrijving open tot de uiterste inschrijfdatum, ook als het 
maximum aantal is bereikt. Want: als we 20 aanmeldingen hebben voor een cursus waar de maximale 

groepsgrootte 12 is, vormen we 2 groepen van 10 kinderen.  

Het wordt lastiger als we bijvoorbeeld 15 aanmeldingen hebben. Soms ziet een docent mogelijkheden 
om een stagiair in te zetten en kan de groep alsnog wat groter worden. Maar het komt ook voor dat 

we in die situatie 3 kinderen niet kunnen plaatsen.  
Datzelfde geldt als het aantal aanmeldingen voor een cursus laag is: als er bijvoorbeeld 5 

aanmeldingen zijn voor een teamsport, kun je maar weinig beginnen met zo’n kleine groep. 

Ook zijn er cursussen die te duur zijn om met zo weinig kinderen door te laten gaan: aanbieders 
worden betaald per cursus en niet per deelnemer.  

 
U ziet: het is maatwerk. We proberen zoveel mogelijk te vermijden dat we kinderen teleur moeten 

stellen maar rekenen op ieders begrip als dat zo af en toe wel het geval is. Kinderen die niet geplaatst 
worden, zetten we op een wachtlijst en worden in een volgend blok met voorrang geplaatst. 

 

 

Inschrijven is mogelijk t/m zondag 31 oktober 

www.kmnkindenco.nl/nsamaarssenbroek 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden  

tot Nick Vijlbrief, bereikbaar via 

cfmaarssen@kmnkindenco.nl of 06-82154377 
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Wat gaan we doen?  
Kinderyoga 
Kinderyoga is een mix van lekker bewegen, plezier en aandacht. 

Spelenderwijs je zelfvertrouwen, concentratie en immuunsysteem 

versterken. Een sterk & soepel lichaam behouden, leren over 

lichaamsbewustzijn en het uiten van je gevoelens. 
 

Doelgroep Groep 1 en 2 

Data  Dinsdag 16 nov, 23 nov en 30 nov van 14.45-15.45  

Kijkles  geen kijkles! 

Locatie  speelzaal, BSO de Toppers 

Kosten   € 17,50  

 
 
Zelfverdediging 
Heb jij ook wel eens in een onveilige situatie gezeten? Of wist je niet wat 

je moest doen? Tijdens deze lessen leer je om snel een goede afweging te 

maken voordat je gaat handelen. Wij zien dat de lessen bijdragen aan de 

ontwikkeling van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen, waardoor je 

steviger in de wereld staat. De lessen zijn uiteraard ook goed voor 

ontwikkeling van motoriek, reactievermogen en conditie en er wordt altijd 

met veel plezier en positieve energie getraind! 
Doelgroep Groep 3, 4 en 5 

Data  Donderdag 18 nov, 25 nov en 2 dec  

van 15.00-16.00 uur 

Kijkles  geen kijkles! 

Locatie  speelzaal, de Kameleon 

Kosten   € 17,50 

 

 

PowerDans 

Kinderen springen en trappen graag op het ritme van stoere muziek. 

Door het speelse karakter van Kick-fun spreekt het ook de kinderen 

heel erg aan om mee te springen en te swingen op lekkere muziek, 

deze wordt gegeven onder leiding van een gediplomeerde docent 

Nancy Straal.  

 
Doelgroep Groep 6, 7 en 8 

Data  Donderdag 18 nov, 25 nov en 2 dec van 15.00-16.00 

Kijkles  geen kijkles! 

Locatie  speelzaal, BSO de Toppers 

Kosten  €17,50 


