Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het nieuwe schooljaar is inmiddels begonnen en wij hopen dat u en uw kinderen een fijne vakantie
hebben gehad.
Vorig schooljaar zijn wij gestart met de naschoolse activiteiten op de International School Utrecht,
OBS Anne Frank en BSO Anne Frank. Hier hebben veel kinderen van genoten. Ook dit schooljaar zal
er weer een naschoolse activiteiten programma zijn. De activiteiten zullen starten in de 1 e week van
oktober 2018. Deze activiteiten worden georganiseerd voor de kinderen van de International School
Utrecht en voor de kinderen van OBS Anne Frank. In deze nieuwsbrief vindt u de nieuwe activiteiten
waarvoor u uw kind kunt inschrijven.
Hoe gaat het in zijn werk?
De NSA zijn toegankelijk voor alle kinderen die naar de IS Utrecht, OBS Anne Frank en/of BSO Anne
Frank gaan. Ze vinden plaats in ruimten van de International School, OBS Anne Frank, de BSO zelf of
de gymzaal 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.
Gedurende het schooljaar zijn er 2 blokken, waarvoor een aparte inschrijfronde is.
Inschrijven gaat digitaal via www.kmnkindenco.nl/asapUtrecht Lukt dit niet
of heeft u geen computer thuis, dan kunt u hiervoor gebruik maken van
een computer op school.
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 Ideal via het digitale formulier.
Kinderen die al naar de BSO gaan
Gaat uw kind op de cursusdag al naar BSO Anne Frank,
dan krijgt u 30% korting op het inschrijfgeld. Uw kind wordt door
de BSO medewerkers begeleid bij de eventuele verplaatsing
school-BSO.

Inschrijven is mogelijk t/m 28 september 2018
www.kmnkindenco.nl/asaputrecht
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot
Sascha van Maarschalkerweerd, bereikbaar via
asaputrecht@kmnkindenco.nl of 06-31227748.

Wat gaan we doen?
KunstKids voor kids 4-7 jaar
Hou je van schilderen, tekenen en nieuwe creatieve manieren van werken
ontdekken? Doe mee met KunstKids! Kijken naar oude en nieuwe kunst inspireert
om je eigen creatieve producten te maken. Hierbij zal je moeten schetsen en
ontwerpen, keuzes maken, leren wat werkt en wat niet werkt. Je wordt uitgedaagd
tot een artistiek experiment. Maak je liever een prachtig stilleven of een houten 3D
figuur? Wil je heel precies die bloem tot leven brengen in je tekening? KunstKids geeft je de mogelijkheid om te
leren over kleur, vorm, materiaal, compositie, ritme, techniek, observeren, en je eigen ideeën uitwerken. Elke
week leer je door te doen iets nieuws. Wil jij je eigen kunst maken? Doe dan mee met KunstKids!

Aantal lessen:
Data:
Tijd:
Kijkles:
Kosten:

16
Maandag 8,15,29 okt. 5,12,19,26 nov. 3,10,17 dec. 14,21,28 jan. 4,11,18 febr.
van 15:15 -16:45 uur
Maandag 18 februari
€ 260,= (BSO kinderen € 182,=)

Muziek en bewegen voor kids 4-7 jaar
Samen leren we leuke, gekke, mooie liedjes aan en op een speelse
manier raken we vertrouwd met muzikale bouwstenen en trainen
we ons gehoor om zo een muzikale basis te stimuleren waar je
verder op voort kunt bouwen.
We leren samen zingen en ook stukjes solo te zingen.
Uit ons repertoire kiezen wij samen de leukste liedjes die wij voor familie en vrienden gaan uitvoeren!
Aantal lessen:
Data:
Tijden
Kijkles:
Kosten

16
Maandag 8,15,29 okt. 5,12,19,26 nov. 3,10,17 dec. 14,21,28 jan. 4,11,18 febr.
van 15.15-16.15 uur
Maandag 18 februari
€ 180,= (BSO Kinderen € 126,=)

Creatieve activiteit voor kids 8-12 jaar
Maak iets moois voor jezelf en anderen! Je maakt met plezier objecten en
voorwerpen met papier en verschillende materialen. Je ontdekt dat je
prachtige en echte dingen kunt maken met je handen. Tijdens Halloween en
Kerstmis zal je bijvoorbeeld maken we leuke versieringen voor jezelf, of om
cadeau te geven. Er zijn geen speciale talenten nodig! Je leert om jezelf op
een creatieve manier uit te drukken. Het gaat om het maken van keuzes en
het nemen van beslissingen. Naarmate je verbetert en het resultaat van je
eigen vooruitgang concreet ziet, zal je zelfvertrouwen toenemen.
Aantal lessen:
Data
Kijkles:
Tijden
Kosten

16 keer
Maandag 8,15,29 okt. 5,12,19,26 nov. 3,10,17 dec. 14,21,28 jan. 4,11,18 febr.
Maandag 18 februari
15.15-16.15 uur
€ 130,= (BSO kinderen € 91,=)

Yoga voor kids 4-7 jaar
Spelenderwijs ontdekken van je balans, houding, kracht en energie.
Dat is Yoga & Co. Toegankelijke kinderyoga met eenvoudige
oefeningen op leuke muziek. De docente Cristina geeft dagelijks
personal yoga training in haar eigen Shine Studio in Leidsche Rijn.
Daar ervaart ze de kwaliteit van persoonlijke aandacht. Ze houdt er
rekening mee dat elk kind anders is. Kinderen voelen zich goed als ze op hun eigen manier in balans
zijn. Een kind met veel energie en actie heeft behoefte aan rust en concentratie en een ander kind
heeft juist durf en variatie nodig. Iedereen voelt zich in haar les thuis. Yoga & Co is rustgevend én
energie gevend, heeft een positieve invloed op de ontwikkeling en is bovenal leuk en plezierig.
Nieuwsgierig? Schrijf je in.
Aantal lessen:
Data:
Kijkles:
Tijden:
Kosten:

17 keer
Dinsdag 9,16,30 okt. 6,13,20,27 nov. 4,11,18 dec. 15,22,29 jan. 5,12,19 febr.
Dinsdag 19 februari
15.15-16.15 uur
€ 135,= (Bso Kinderen € 94,50)

Proefjes met boefjes voor kids 4-7 jaar
Proefjes met Boefjes werkt samen met hoogleraren, doctors, ingenieurs
en leraren om kinderen de mogelijkheid te bieden om op speelse wijze
kennis te maken met experimenten. De kinderen voeren de experimenten
zelf uit, waardoor ze de wetenschappelijke processen beter gaan
begrijpen. De experimenten maken ingewikkelde concepten op een
begrijpelijke manier toegankelijk en zorgen voor een opwindende, speelse, nieuwsgierige, vrolijke
benadering van de wetenschap.
Aantal lessen:
Data:
Kijles:
Tijden:
Kosten:

17 keer
Dinsdag 9,16,30 okt. 6,13,20,27 nov. 4,11,18 dec. 15,22,29 jan. 5,12,19 febr.
Dinsdag 19 februari
15.15-16.15 uur
€ 275,= (Bso kinderen € 192,50)

Aapjeskooi voor kids 4-7 jaar
Houd jij ook zo van bewegen, dansen en spelletjes? Dan zijn
de lessen van de Aapjeskooi iets voor jou! Onder deskundige
begeleiding en op een fantasierijke manier leer je in deze
lessen de basisoefeningen van het bewegen (zoals de koprol,
springen met twee voeten, steunen op de handen etc.). Dit
wordt afgewisseld met leuke spelletjes en dansjes. Doe je
mee?
Aantal lessen:
Data:
Kijkles:
Tijden:
Kosten:

17 keer
Dinsdag 9,16,30 okt. 6,13,20,27 nov. 4,11,18 dec. 15,22,29 jan. 5,12,19 febr.
Dinsdag 19 februari
15.15-16.15 uur
€ 150,= (Bso kinderen € 105,=)

Handlettering voor kids 8-12 jaar
We gaan gezellig aan de slag met papier, stempels, inkt, sponsen en een
heleboel andere materialen en maken een paar verschillende opdrachten
met elkaar.
We maken een leuke wanddecoratie met verlichting. Ook maken we een
slinger voor bijvoorbeeld Halloween of een andere gelegenheid als je dat
liever doet.
We gaan aan de slag met een doosje met kerstkaarten en maken een
bureaukalender.
Voor de snelle knutselaars is er een extra project; zij kunnen nog een set
leuke cadeaulabels maken.
Aantal lessen:
Data:
Kijkles:
Tijden
Kosten

17 keer
Dinsdag 9,16,30 okt. 6,13,20,27 nov. 4,11,18 dec. 15,22,29 jan. 5,12,19 febr.
Dinsdag 19 februari
15.15-16.15 uur
€ 155,= (Bso Kinderen € 108,50)

Striptekenen voor kids 8-12 jaar
Heb je altijd al willen striptekenen maar wist je niet hoe te
beginnen?
Schrijf je dan in voor deze cursus!
Tijdens deze tekencursus leer je hoe je een stripfiguurtje
ontwerpt, tekent en helemaal uitwerkt.
Uiteindelijk zal deze ook een rol spelen in je zelfgetekende stripverhaal.
Aan de hand van allerlei oefeningen werken we hieraan.
Het wordt gezellig en leuk! Het is ook flink doortekenen, want je leert het alleen maar door veel te
oefenen.

Aantal lessen:
Data
Kijkles:
Tijden
Kosten

17 keer
Dinsdag 9,16,30 okt. 6,13,20,27 nov. 4,11,18 dec. 15,22,29 jan. 5,12,19 febr.
Dinsdag 19 februari
15.15-16.15 uur
€ 150,= (Bso kinderen € 105,=)

Bootcamp voor kids 8-12 jaar
Steeds vaker blijven de kinderen achter de tablet of spelcomputer
zitten, waarom niet lekker naar buiten? Alle leuke fitnessoefeningen
en straatspelletjes komen langs in de sportieve Kids Bootcamp van
Limited edition!
Vind jij het ook leuk om samen met anderen te sporten? Gekke
oefeningen, groepsspellen, onze lachspieren, spierballen en conditie
trainen.. dat doen we bij de kids bootcamp!
We gaan he-le-maal los met de estafettes, boksen, buikspiertraining, tikspelen en nog veel meer!

Aantal lessen:
Data
Kijkles:
Tijden
Kosten

16 keer
Donderdag 11,18 okt. 1,8,15,22,29 nov. 6,13,20 dec. 17, 24,31 jan. 7,14,21 febr.
Donderdag 21 februari
14:45-15.45 uur
€ 110,= (Bso kinderen € 77,=)

Theater talent! Voor kids 8-12 jaar
Gezocht: Theatertalent!
Houd je van lekker dansen of 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 samen een toptheatervoorstelling, niet uit een boekje.. maar zelf!
Daarbij hebben we nodig: spelers, decorontwerpers/makers, een
script... en nog veel meer!
Kortom: Je leert wat er allemaal bij theater maken komt kijken. Doe je mee?

Aantal lessen:
Data
Kijkles:
Tijden
Kosten

14 keer
Donderdag 1,8,15,22,29 nov. 6,13,20 dec. 17, 24,31 jan. 7,14,21 febr.
Donderdag 21 februari
14.45-15.45 uur
€ 135,= (Bso kinderen € 94,50)

Scheikunde voor kids 8-12 jaar
In deze reeks praktisch praktijk workshops gaan we de intrigerende wereld
van chemie, fysica en mechanica ontdekken.
We beginnen elke les met wat theorie en demonstraties, gaan daarna door
met enkele experimenten en eindigen met het maken van een klein product
om mee naar huis te nemen.
Als voorbeeld:
Chemieworkshop:
We zullen eerst een demonstratie geven van verschillende vloeistoffen die op elkaar drijven zonder te
mengen. Dit verschijnsel zal worden verklaard door een korte introductie te geven van dichtheden en
hydrofobe vloeistoffen. Vervolgens maken de leerlingen zelf een stapel van 7 verschillende
vloeistoffen. Ten slotte maken we een geurige en voedende tweekleppige badolie om mee naar huis
te nemen.
Elektriciteit workshop:
In de workshops over elektriciteit, zullen heel wat kleine experimenten over statische elektriciteit
worden gedaan en zullen elektrische circuits worden onderzocht. Ook is er de mogelijkheid om een
kleine 'penseelbot' mee naar huis te nemen.
Andere onderwerpen zijn: chromatografie, parfum, (zelf gemaakte) stuiterende ballen, badbommen,
draadbewerking (aluminium versus ijzer versus zilver), (zelf gemaakte) papieren labels, enz.

Aantal lessen:
Data:
Kijkles:
Tijd:
Kosten:

16 keer
Donderdag 11,18 okt. 1,8,15,22,29 nov. 6,13,20 dec. 17, 24,31 jan. 7,14,21 febr.
Donderdag 21 februari
14.45 -15.45
€ 198,= ‘ Bso Kinderen € 138,60)

