
 

 
 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Graag presenteren wij u de activiteiten van het voorjaar (mei) 2019, die week 21 van start zullen 

gaan.  

 

Hoe gaat het in zijn werk? 

De NSA zijn toegankelijk voor alle kinderen die naar OBS Kameleon en/of BSO Kameleon gaan.  

De NSA vinden plaats in ruimten van de school, de BSO of de gymzaal en worden begeleid door 

deskundige docenten. In deze brief is meer informatie te vinden over de verschillende activiteiten uit 

het programma. 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  

Inschrijven gaat digitaal via www.kmnkindenco.nl/nsakameleondoorn  

(klik links op pagina op naschoolse activiteiten) 

U kunt uw kind(eren) voor het aankomend blok inschrijven tot en met dinsdag 23 april 2019  

Daarna sluit de inschrijfperiode. 

BSO de Kameleon bied de gelegenheid aan de deelnemende kinderen om tussen 14.30 en 15u  iets te 

eten en te drinken. Geeft u wel even aan als u daar gebruik van wilt maken? 

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 via IDEAL. 

 

Kinderen die al naar de BSO Kameleon gaan 

Gaat uw kind naar BSO Kameleon, dan is deelname aan de NSA gratis. 

Uw kind wordt door de BSO medewerker begeleid naar de activiteit.  

U dient uw kind wel aan te melden via onderstaande link. 

 

Inschrijven is mogelijk vanaf  

11 t/m 23 april 2019 op: 
 www.kmnkindenco.nl/nsakameleondoorn 

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot  

Janneke Zoeteweij (BSO Kameleon) 

nsakameleondoorn@kmnkindenco.nl  

06-83279755 
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Tapdans  

 
Weet jij wat tapdansen is? Tapdansen is ritme maken met je voeten. Je kan 

op de vloer stampen, stappen, glijden en springen. Alles maakt een ander 

geluid! Met dat geluid kan je hele mooie ritmes maken en ritme is muziek. 

Muziek maken met je voeten, wie wil dat niet? Tapdansen is ook dans. Lekker 

springen, stampen, draaien, glijden, draaien op de muziek. Heb jij er al zin 

in?  

 

Doelgroep Groep 1 en 2 

Data  maandag 20 mei, 27 mei, 3 jun, 17 jun, 24 jun en 1 juli van 15.00 tot 16.00 uur  

Kijkles  1 juli om 15.45   

Locatie  speelzaal bij BSO Kameleon te Doorn 

Kosten  € 15,00 
 

 

Mad Science 

 
Je wordt gedurende 3 weken lang meegenomen in de wondere wereld van 
experimenten, proefjes en spectaculaire demonstraties!  
Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de professor de Techniek en 
Wetenschap die daarachter zit uitleggen.  
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als echte slimme wetenschapper!  
Tijdens de 3 lessen kom je spelenderwijs in aanraking met verschillende 
aspecten van Techniek en Wetenschap.  
Je leert om te onderzoeken en te ontdekken, maar ook om hypotheses te maken 

en te analyseren.  
 

Doelgroep Groep 3, 4 en 5 

Data  dinsdag 21 mei, 28 mei en 4 juni van 15.00 tot 16.00 uur 

Kijkles  x 

Locatie  leerplein 4/5, verzamelen bij BSO Kameleon te Doorn 

Kosten  € 10,00 

 

Rugby 

 
Klaar voor deze stoere en vooral leuke sport? Gooien, vangen, rennen, tackelen, 

stoeien, duwen en trekken; al deze onderdelen komen aan bod. Onze sportieve 

clinics worden aangeboden door ervaren en enthousiaste rugbytrainers.  

Daarnaast is rugby een sport waar respect altijd op nummer 1 staat. Respect 

voor je teamgenoot, de tegenstander, de spelregels en de scheidsrechter. Het is 

dé allerbelangrijkste kernwaarde van de sport. In combinatie met het plezier wat 

jullie bij ons beleven en de  pedagogische randvoorwaarden die wij hiervoor 

creëren, is een rugbyclinic een ideale sportactiviteit. 

 

Doelgroep Groep 5, 6 en 7/8 

Data  donderdag 23 mei, 6 jun, 13 jun, 20 jun en 27 jun en 4 juli van 

15.00 tot 16.00 uur 

Kijkles  donderdag 27 juni om 16.15 

Locatie  grote gymzaal, verzamelen bij BSO Kameleon te Doorn 

Kosten  € 15,00 
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