
In 2019 hebben we weer een boeiend aanbod aan Activiteiten (NSA) dat vanuit KMN Kind & Co wordt 

georganiseerd. Hoe gaat dat in zijn werk? En wat gaan we doen? 

Hoe gaat dat in zijn werk? 

De activiteiten zijn toegankelijk voor alle kinderen van de school/BSO. 

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/BSO. 

Heb je zin om mee te doen? Klik dan de link  aan en geef je op.  

 

Inschrijven is mogelijk tot en met 19 september 2019 

 

Wat gaan we doen? 

Podium : Aloysius en KWS 
 

 

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 4-7 jaar Data: dinsdag 1 oktober 

Doelgroep 8-12 jaar Data: donderdag 3 oktober 

Tijd:   van 16.00 tot 17.00 uur 

Kijkles  om 16.45 

Locatie  buiten en/of speelzaal bij BSO Podium 

Kosten  €5,00 per les  

 

 

 

  

  

Puck Schep 

nsabaarn@Kmnkindenco.nl 

tel: 06-15451189 

 

 

 

www.kmnkindenco.nl/nsabaarn 
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https://www.kmnkindenco.nl/nsa/


Ukelele 

 

Pret met de ukelele 
 

De ukelele (zeg: joekelille) is een vrolijk muziek-instrumentje met vier 
snaren. Juf Saskia neemt tien instrumenten mee in allerlei vrolijke 

kleuren. In de les leer je op de ukelele spelen en het is best 

makkelijk. We gaan ook een paar liedjes zingen. Bijvoorbeeld over 
een domme Pinda met heel veel vriendjes. Wie die vriendjes zijn dat 

mogen jullie bedenken. Maar wat ze doen verklappen we nu nog 
niet… 

Een liedje zingen is leuk, maar nu gaan we daarbij ook op de ukelele 

spelen. Alles tegelijk! Juf Saskia houdt van gezellige en vrolijke muziek. Jullie ook? Dan maken we 
samen pret met de ukelele! 

 

Doelgroep 4-7 jaar Data: donderdag 10 oktober 

Doelgroep 8-12 jaar Data: dinsdag 8 oktober 

Tijd:   van 16.00 tot 17.00 uur 

Kijkles  om 16.45 

Locatie  speelzaal bij BSO Podium 

Kosten  €5,00 per les 

 

 

 

 

Striptekenen 

 

Heb je altijd al willen striptekenen maar wist niet hoe te beginnen?  
Schrijf je dan in voor deze workshop! 

Tijdens deze tekencursus leer je hoe je een stripfiguurtje ontwerpt,  
tekent en helemaal uitwerkt.  

Uiteindelijk zal deze ook een rol spelen in je zelfgetekende 

stripverhaaltje.  
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 
 

Doelgroep 4-7 jaar Data: dinsdag 24 september 

Doelgroep 8-12 jaar Data: donderdag 26 september 

Tijd:   van 16.00 tot 17.00 uur 

Kijkles  om 16.45 

Locatie  crea ruimte bij BSO Podium 

Kosten  €5,00 per les 

 

 


