
 

Naschoolse activiteiten 
 

 

NSA Onder De Bogen 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

In januari 2019 hebben we weer een boeiend aanbod aan Naschoolse Activiteiten (NSA) dat vanuit 

KMN Kind & Co wordt georganiseerd. Hoe gaat dat in zijn werk? En wat gaan we doen? 

In deze nieuwsbrief krijgt u informatie over het programma en de wijze van inschrijven. 

  

Hoe gaat het in zijn werk?  
De NSA zijn toegankelijk voor alle kinderen van BSO Onder De Bogen en basisschool KSU Onder De 

Bogen. Ze worden gegeven door ervaren, deskundige aanbieders, die het leuk vinden om met 

kinderen te werken en vinden plaats in een ruimte van de school.  

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. Wij halen uw kind(eren) uit school 

en brengen ze, na een eet en drink moment, naar de workshop waarvoor ze zich hebben opgegeven.  

  

Heb je zin om mee te doen? Inschrijven gaat digitaal via www.kmnkindenco.nl/nsaleidscherijn . 

Ook de kinderen die op de cursusdag naar de BSO gaan geven zich op via link. 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.  

 
 
Inschrijven is mogelijk t/m 7 december  
www.kmnkindenco.nl/nsaleidscherijn  

 

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden  

tot Lisanne Visser, bereikbaar via 

nsaleidscherijn@kmnkindenco.nl en/of 06 112 216 14 

 
 

 

 

 

  

http://www.kmnkindenco.nl/nsaleidscherijn
http://www.kmnkindenco.nl/nsaleidscherijn
mailto:nsaleidscherijn@kmnkindenco.nl
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Wat gaan we doen?  
 

4-7 jaar 

 Aikido 

 Mozaïek 

 Engelse les 

 

7-12 jaar 

 Engelse les 

 Mode ontwerpen 

 Schoolband 

 Schaken 

 

 

Aikido 
 

Werk op speelse wijze aan je weerbaarheid! Bij kinderaikido 

vergroot je jouw zelfvertrouwen, evenwicht en soepelheid. Je leert 

veilig te vallen en te rollen. Plezier staat bij ons centraal.  Heb jij zin 

om spelenderwijs te leren hoe je jezelf kan verdedigen? Meld je dan 

aan voor kinderaikido.  

 
   

Doelgroep: 4-7 jaar 

Data: Maandag 14 jan, 21 jan, 28 jan, 4 feb, 11 feb en 18 feb  

Tijden: 14:30 tot 15.45 uur  

Kijkles: 18 februari om 15:15  

Locatie:  Speelzaal bij BSO Onder de Bogen te Utrecht 

Kosten:  €37,50 per blok á 6 lessen 

 

 

 

Papier Mozaïek 
 

Mozaïeken met papier kan op verrassend veel manieren. 

Scheuren, knippen, plakken uit tijdschriften en kranten geven niet alleen 

prachtige resultaten, maar ook de activiteit zelf laat je geconcentreerd 

bezig zijn. Je gaat spelen met kleur en je fijne motoriek wordt 

gestimuleerd. Aan het eind maak je ook nog een mooi schilderij. 

 

 

Doelgroep: 4-7 jaar 

Data: Woensdag 16 jan, 23 jan, 30 jan en 6 feb 

Tijden: 14:30 tot 16.15 uur  

Locatie:  Crea ruimte bij BSO Onder de Bogen te Utrecht 

Kosten:  €40,00 per blok á 4 lessen van 1,5 uur 
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Engels 

         

Leer spelenderwijs, in combinatie met muziek, Engels spreken en 

schrijven. Aan de hand van o.a. de Stepping Stones JUNIOR lesmethode 

leren we liedjes zingen in het Engels en gesprekken voeren. Cheers!  

We bieden de rest van dit schooljaar 10 lessen gericht per doelgroep: 

 

Doelgroep: Groep 1, 2 en 3 

Data: Donderdag 10 jan, 24 jan, 7 feb, 21 feb, 14 mrt,  

11 april, 25 april, 23 mei, 13 juni en 27 juni 

 

Doelgroep: Groep 4, 5, 6 en 7 

Data: Donderdag 17 jan, 31 jan, 14 feb, 7 mrt, 21 mrt, 

18 april, 16 mei, 6 juni, 20 juni en 4 juli 

 

Tijden:  14:30 tot 15.45 uur  

Kijkles:  27 juni om 15:15 en 4 juli om 15:15 

Locatie:  Lokaal bij BSO Onder de Bogen te Utrecht 

Kosten:  €90,00 per blok á 10 lessen 

 
 

 

 

Mode ontwerpen 

         
Wil jij graag kennis maken met het vak modeontwerper? Lijkt het je gaaf 

om je eigen kleding te ontwerpen en maken? Er komt heel wat bij kijken, 

jullie gaan materialen leren kennen, creatieve oplossingen bedenken en 

natuurlijk iets prachtigs maken wat je in de laatste les misschien wel mag 

showen in een echte modeshow. 

 

 

Doelgroep: 7-12 jaar 

Data: Donderdag 17 jan, 24 jan, 31 jan en 7 feb    

Tijden:  14:30 tot 16.15 uur  

Kijkles:  7 februari om 15:45 

Locatie:  Leerplein bij BSO Onder de Bogen te Utrecht 

Kosten:  €40,00 per blok á 4 lessen van 1,5 uur 
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Schoolband 

 

Door het vertrek van Kim Verest naar Denemarken was het even 

zoeken naar een nieuwe muziekdocent. Maar we hebben haar 
gevonden: op maandag 14 januari maakt het  

Onder De Bogen-schoolorkest een nieuwe start!  
 

Muziekdocent Mari-anne Hof zal het orkest gaan leiden.  

Mari-anne is zowel muziekdocent als componist.  
Sinds 2003 geeft ze muzieklessen aan kinderen en volwassen van alle leeftijden. Van de liedjes die 

gespeeld gaan worden, maakt ze partijen voor alle instrumenten die de kinderen meenemen. Behalve 
de orkestliedjes komen veel algemeen muzikaal vormende oefeningen en liedjes aan bod. Bespeelt uw 

zoon of dochter een instrument? Iedereen die in groep 4 of hoger zit, een instrument bespeelt of 
graag zingt, kan zich opgeven.  

 

Doelgroep:  Groep 4 t/m groep 8  
Data:   Blok 1 

   Maandag 14 januari, 21 januari, 28 januari, 4 februari, 11 februari,  
18 februari, 11 maart, 18 maart, 1 april en 8 april  

    

  Blok 2 
Maandag 15 april, 13 mei, 20 mei,  27 mei, 3 juni, 17 juni, 24 juni, 1 juli, 

8 juli en 15 juli 
 

Tijd:   14:30 uur tot 15:45 uur  

Kijkles:   Maandag 15 juli om 15:15 uur  
Locatie   Lokaal Onder De Bogen  

Kosten:  €60,00 voor één blok a 10 lessen 
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Schaken 

 

Bin deze cursus gaan we de basisbeginselen van schaken leren en 

plezier hebben.   

We zullen werken volgens de “Schaken op de Basisschool” methode.  

En natuurlijk weer mee doen met schaaktoernooi van Utrecht!  

De groep kan worden onderverdeeld in echt beginnende schakers en 

degene die al enige ervaring met schaken hebben.  

Als je vragen over het niveau van de kinderen hebt, laat het dan even weten!  

De lessen worden verzorgd via http://schakenopdebasisschool.nl/ waar ook de lesmethode is 

ontwikkeld. Voor meer informatie en/of vragen kun je contact opnemen met Arjen via 

ac.onderdebogen@ksu-utrecht.nl  

 

Doelgroep: Groep 3 t/m groep 7 

Data:  Blok 2 

Vrijdag: 11 jan, 18 jan, 25 jan, 8 feb, 15 feb,  

22 feb, 1 mrt, 8 mrt, 15 mrt, 22 mrt. 

Blok 3 

Vrijdag: 12 apr, 26 apr, 15 mei, 24 mei, 31 mei,  

7 jun, 14 jun, 21 jun, 28 jun, 5 jul. 

 

Tijd:  14:45 uur tot 15:45 uur (op 12 april 12:15-13:15) 

Locatie  Lokaal Onder De Bogen 

Kosten:  €50,00 p.p. voor één blok a 10 lessen 
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