
 

 
 

 

 

Nieuw activiteitenprogramma in Den Dolder  

            

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Ook in 2018 gaan er weer Naschoolse activiteiten starten. Deze keer kan inschrijven voor de 

activiteiten via Kind & Co via de nieuwe NSA webshop. Mochten er vragen zijn, dan kunnen 

die gestuurd naar onderstaand mailadres. 

 

Hoe gaat het in zijn werk? 

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

Ze 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, 

m.u.v. de buurtsport.  

Hoe u uw kind kunt inschrijven en wat de kosten zijn, staat per activiteit aangegeven. 

 

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 in de webshop gaat door middel van Ideal. Bij de  

Buurtsport wordt contant betaald. 

 

Kinderen die al naar de BSO gaan 

Gaat uw kind op de cursusdag al naar BSO Spelonk,  

dan is deelname aan de NSA gratis. Uw kind wordt door 

de BSOmedewerkers begeleid van en naar de NSA. 

 

 

Inschrijven is mogelijk t/m 23 januari 
 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot  

Jolida van der Linden, bereikbaar via 

nsadendolder@kmnkindenco.nl  of 06-11165913  

mailto:nsadendolder@kmnkindenco.nl


 

 
 

 

Wat gaan we doen?  
 

Creatief voor kleuters 
 

Creatief Centrum Cerès bij de creatieve woensdagmiddag! 
Je kunt met Cerès naar hartelust aan de slag met allerlei materialen 
zoals papier, verf, klei, hout, pastelkrijt en nog veel meer. Elke keer 
staat in het teken van een andere techniek, daardoor is het lekker 
veelzijdig en biedt het voor elk kind een leuke en passende uitdaging. 
Kinderen ontdekken welke materialen en technieken ze beheersen en 
waar nog ruimte is voor verdere ontwikkeling. Dit gebeurt 
spelenderwijs en in kleine stapjes, zodat het bijdraagt aan een 
groeiend zelfvertrouwen. 
 
Doelgroep: groep 1 en 2 

Data:  woensdag 31 jan, 7 feb, 14 feb, 21 feb, 7 mrt en 14 mrt 

Tijd:  15:15-16:15 uur 

Kijkles:  woensdag 14 maart om 16.00 

Locatie  handenarbeidlokaal bij BSO Spelonk te Den Dolder 

Kosten  €42,- totaal, inclusief materiaal 

Inschrijven:  www.kmnkindenco.nl/nsadendolder 

mogelijk tot en met dinsdag 23 januari 

 

 

Pilates 
     

Wil jij graag dansen, sporten en bewegen? Heb je altijd al sterk en 
lenig willen worden? Met een rechte rug de wereld in? 
Kortom, wil je weten wat pilates is?  
Pilates is een lichaamstraining op muziek in combinatie met 
spelelementen en heel veel plezier! Je leert je lichaam en jezelf beter 
kennen. Doe je mee? 
 

Doelgroep groep 3, 4 en 5 

Data  maandag 29 jan, 5 feb, 12 feb, 26 feb, 5 mrt en 12 mrt  

Tijd:  15:15 tot 16:00 uur 

Kijkles  12 maart vanaf 15:45 

Locatie  speelzaal van BSO de Spelonk te Den Dolder 

Kosten  € 22,50  

Inschrijven:  www.kmnkindenco.nl/nsadendolder 

mogelijk tot en met dinsdag 23 januari 

http://www.kmnkindenco.nl/nsadendolder
http://www.kmnkindenco.nl/nsadendolder


 

 
 

Pilates 
     

Wil jij graag dansen, sporten en bewegen? Heb je altijd al sterk en 

lenig willen worden? Met een rechte rug de wereld in? 

Kortom, wil je weten wat pilates is?  

Pilates is een lichaamstraining op muziek in combinatie met 

spelelementen en heel veel plezier! Je leert je lichaam en jezelf 

beter kennen. Doe je mee? 

 

Doelgroep groep 6, 7 en 8 

Data  maandag 29 jan, 5 feb, 12 feb, 26 feb, 5 mrt en 12 mrt  

Tijd:  16:00 tot 17:00 uur 

Kijkles  12 maart vanaf 16:45 

Locatie  speelzaal van BSO de Spelonk te Den Dolder 

Kosten  € 30,-  

Inschrijven:  www.kmnkindenco.nl/nsadendolder 

mogelijk tot en met dinsdag 23 januari 

 

 

 

Buurtsport 
 

Elke dinsdag van 15.15-16.15 vindt buurtsport plaats. In elke periode zitten verschillende 

sportactiviteiten. Het nieuwe jaar beginnen we met een buiten sport, waarna gevarieerd zal 

worden met binnen en buitensporten. 

 

Doelgroep: vanaf groep 4 

Locatie:  verzamelen bij het sportlokaal van de BSO (het leerplein). 

Kosten: € 1,50 per keer voor kinderen uit de buurt (contant betalen).  

Er kan ook voor € 10,- een strippenkaart gekocht worden voor 10 keer 

(contant betalen).  

voor kinderen die op maandag op de BSO zitten is het gratis. 

Inschrijven: op de dag zelf bij Jolida van der Linden (BSO Spelonk) 

 

 
  

http://www.kmnkindenco.nl/nsadendolder


 

 
 

Dansstudio Improve 
 

Dansstudio Improve gaat ook in 2018 door met de lessen op dinsdag: 

14:15 – 15:00 peuterdans 

15:15 – 16:00 kleuterdans 

16:00 – 17:00 kidsdance niveau 1 

17:00 – 18:00 kidsdance niveau 2 

 

U kunt uw kind opgeven door te mailen naar info@dansstudio-improve.nl 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website www.dansstudio-

improve.nl  

U mag ook bellen naar: 06-51651157 


