Beste ouder(s)/verzorger(s),
Na de meivakantie gaan we in Maarssen weer verder met een derde blok NaSchoolse Activiteiten
(NSA). De activiteiten sluiten zoveel mogelijk aan op de schooltijden, vinden plaats in ruimtes van de
scholen en worden gegeven door deskundige docenten.
Het hele jaar door worden er allerlei naschoolse activiteiten aangeboden voor alle wijken uit
Maarssenbroek. Dit varieert van sport tot cultuur en nog veel meer.
Hopelijk zullen er net als vorig blok weer veel inschrijvingen zijn.
Hoe gaat het in zijn werk?
De NSA zijn toegankelijk voor alle kinderen die naar de scholen van Fazantenkamp en/of BSO
Koplopers, Kanjers of Knettershonk 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 regelmatig worden afgesloten met
een voorstelling, presentatie of open les waar ouders van harte welkom zijn. Deelname is alleen
mogelijk aan een gehele cursus, er zijn geen losse lessen mogelijk.
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 Kanjers, Koplopers of
Knettershonk, dan is de deelname aan de NSA gratis.
Uw kind wordt door de BSOmedewerkers begeleid bij de
eventuele verplaatsing school-BSO.
Opgeven gaat door middel van inschrijflijsten die op de BSO
worden opgehangen.

Wanneer wordt je geplaatst!?
Beste ouders,
Naar aanleiding van een aantal reacties op de indeling van de groepen bij het vorige blok van de NSA,
wil ik graag onze werkwijze hierbij toelichten.
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 14 april
www.kmnkindenco.nl/nsamaarssenbroek
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden
tot Nick Vijlbrief, bereikbaar via
cfmaarssen@kmnkindenco.nl of 06-10297368

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
Data
Kijkles
Locatie
Kosten

Groep 1 en 2
dinsdag 14 mei, 21 mei, 28 mei, 4 jun, 11 jun en 18 jun
van 16:00 tot 17:00 uur
dinsdag 18 juni vanaf 16:45 uur
speelzaal, de Tweesprong
€ 25,-

Proefjes
Vind jij het leuk om proefjes te doen? Ben je nieuwsgierig? Heb je veel
vragen? En vind je het leuk om zelf een onderzoeker te worden?
Kom dan naar de workshop ‘Proefjes’. Elke week zullen wij een nieuw
proefje doen en nieuwe dingen ontdekken!
Doelgroep
Data
Kijkles
Locatie
Kosten

Groep 3, 4 en 5
donderdag 16 mei, 23 mei, 6 jun en 13 jun
van 16:00 tot 17:00 uur
donderdag 13 juni vanaf 16:45 uur
crea ruimte, de Zilvermaan
€ 20,-

Freerunning
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
Data
Kijkles
Locatie
Kosten

Groep 6, 7 en 8
maandag 13 mei, 20 mei, 27 mei, 3 jun, 10 jun en
17 jun van 16:00 tot 17:00 uur
maandag 17 juni vanaf 16:45 uur
sporthal, Fazantenkamp
€ 25,-

