
 

NSA Feestkasteel  
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), In 2018 hebben wij weer een leuk aanbod aan NaSchoolse Activiteiten 

(NSA) dat vanuit KMN Kind & Co wordt georganiseerd. In deze nieuwsbrief krijgt u informatie over het 

programma en de wijze van inschrijven.  

 

Hoe gaat het in zijn werk?  

De NaSchoolse Activiteiten zijn toegankelijk voor alle kinderen die naar Het Veldhuis, de Krullenvaar 

en/ of BSO Feestkasteel gaan. De activiteiten vinden plaats in ruimten van de school of de BSO en 

worden begeleid door deskundige docenten.  

 

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

voorstelling, presentatie of open les waar ouders/ verzorgers, broers, zussen, opa’ s en oma’ s van 

harte welkom zijn. Deelname is alleen mogelijk aan een gehele cursus, er zijn geen losse lessen 

mogelijk.  

Inschrijven gaat digitaal (op een computer) via www.kmnkindenco.nl/nsafeestkasteel. Telefonisch 

kunnen er geen inschrijvingen verwerkt worden. 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 door middel van een betaling via Ideal, na het invullen van het inschrijfformulier  

voor de desbetreffende workshop. 

 

Voor deze leuke workshops wordt maar €25,-, per workshop,  

per kind gerekend. Dit betekent €5,- per uur, waarvan de  

workshops Theater en Geluidtechnicus geen uur maar  

anderhalf uur duren.  

  

Kinderen die al naar de BSO gaan 

Gaat uw kind op de cursusdag al naar BSO Feestkasteel,  

dan is de deelname aan de NSA €15,-. Uw kind wordt door de  

BSO medewerkers begeleid bij de eventuele verplaatsing  

school-BSO-workshop. U dient uw kind wel aan te melden via  

onderstaande link. 

 

Inschrijfperioden 30 aug t/m 11 sep. 

www.kmnkindenco.nl/nsafeestkasteel 

 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden  

tot Ashley van der Put, bereikbaar via 

nsafeestkasteel@kmnkindenco.nl of  

06-15354963 

 

Wat gaan we doen?  
 

mailto:nsafeestkasteel@kmnkindenco.nl


 

Jiu Jitsu 

 

Veilig vallen? Voor jezelf opkomen? Veilig stoeien en dit allemaal 
met plezier leren? Dat kan met Jiu Jitsu. 

Jiu Jitsu is een Japanse sport die ontstaan is uit de  

zelfverdedigingskunst. De kinderen leren naast fysieke balans 
ook mentaal in balans te zijn en op speelse wijze veilig vallen en 

stoeien. De lessen staan onder leiding van Wereldkampioen Ju 
Jitsu en ervaren Judo en Ju Jitsu leraar Ruben Assmann. 

 

Doelgroep 4-7 jaar 

Data  dinsdag 18 sept, 25 sept, 2 okt, 9 okt en 16 okt  

Tijd  15:00 tot 16:00 uur 

Kijkles  dinsdag 16 oktober vanaf 15:30 uur 

Locatie  Broos Gerssen gymzaal bij BSO Feestkasteel – Zaal aan de linker kant.  

Kosten  €25,- Voor de kinderen die vanuit school deel willen nemen aan de workshop.  

  €15,- Voor de kinderen die op deze cursusdag naar BSO Feestkasteel gaan.  

 
 

Theater talent! 

 

Gezocht: Theatertalent!  

Vind je het leuk om te dansen of te bewegen? Acteren? Vind je  

het te gek om te schilderen?  Of vind je het juist tof om met  

kleding of uiterlijk bezig te zijn? In het theater kun je al deze  

dingen doen. Op het podium of juist achter de schermen. We  

ontdekken samen waar en hoe we jouw talent kunnen inzetten.   

We maken in 4 lessen samen een top-theatervoorstelling, niet uit  

een boekje.. maar zelf!. Daarbij hebben we nodig: spelers,  

decorontwerpers/makers, een script... en nog veel meer! Ik leer  

jullie wat er allemaal bij theater maken komt kijken. Doe je mee?  

 

Doelgroep 4-7 jaar 

Data  donderdag 20 sept, 27 sept, 4 okt en 18 okt  

Tijd  15:00 tot 16:30 uur 

Kijkles  donderdag 18 oktober vanaf 16:00 uur 

Locatie  speellokaal bij BSO Feestkasteel 

Kosten  €25,- Voor de kinderen die vanuit school deel willen nemen aan de workshop.  

  €15,- Voor de kinderen die op deze cursusdag naar BSO Feestkasteel gaan.  

 

 

 
 
 

 

 



 
Geluidstechnicus 

Techniek/ muziek 

 

Word jij enthousiast van muziek en techniek? Weet je wat een 

geluidstechnicus doet? In deze cursus leert Anthony Mac Intosh  

jullie dat allemaal. Je gaat zelf muziek inspelen en opnemen in een  

rollenspel met muzikanten en een geluidstechnicus, allemaal  

bedient en bespeelt door jullie zelf. Bij de laatste les mag je aan 

je ouders, broers en zusters, oma’s en opa’s laten zien of je klaar 

bent voor een muzikale carrière.  

 

Doelgroep 8-12 jaar 

Data  donderdag 20 sept, 27 sept, 4 okt en 18 okt  

Tijd   15:00 tot 16:30 uur 

Kijkles  donderdag 18 oktober vanaf 16:00 uur 

Locatie  techniek lokaal bij BSO Feestkasteel 

Kosten            €25,- Voor de kinderen die vanuit school deel willen nemen aan de workshop.  

  €15,- Voor de kinderen die op deze cursusdag naar BSO Feestkasteel gaan.  

 

 

 

Freerunning 

sport 

 

Heb jij altijd al eens zo snel mogelijk door, langs en over  
verschillende objecten willen springen, klauteren en rennen  

binnen uitdagende parcours? Binnen het freerunnen komen  
deze vaardigheden allemaal aanbod. De docent zal gedurende  

deze cursus inspelen op de regels en skills van het freerunnen.  

Veiligheid is heel belangrijk tijdens deze cursus waarin je leert  
hoe je verschillende hindernissen moet afleggen. Wie is het snelst  

bij de finish? 

 

Doelgroep 8-12 jaar 

Data  maandag 1 okt, 8 okt, 15 okt, 29 okt en 5 nov. 

Tijd   15:00 tot 16:00 uur 

Kijkles  maandag 5 november vanaf 15:30 uur 

Locatie  Broos Gerssen gymzaal bij BSO Feestkasteel – Zaal aan de linker kant.  

Kosten            €25,- Voor de kinderen die vanuit school deel willen nemen aan de workshop.  

  €15,- Voor de kinderen die op deze cursusdag naar BSO Feestkasteel gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 


