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In 2019 hebben we weer een leuk aanbod aan NaSchoolse 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 NSA zijn toegankelijk voor alle kinderen van BSO De Oase en BSO sport Rijnvliet. De workshops worden 

gegeven door ervaren en deskundige aanbieders, elk met hun eigen specialiteit en vinden plaats in een ruimte 

van de school of in een atelier van de atelierwoningen tegenover de BSO. We bieden de activiteiten aan in 

blokken van meerdere weken. Deelname is alleen mogelijk aan een gehele cursus, er zijn geen losse lessen 

mogelijk. 

Heb je zin om mee te doen? Inschrijven voor Bouw jouw stad, Engelse les, Fotografie, Taekwondo kan door te 

klikken op de link https://www.kmnkindenco.nl/nsaleidscherijn/ en het online inschrijfformulier in te 

vullen. Lukt dit niet of heeft u geen computer thuis, dan kunt u hiervoor gebruik maken van een computer op de 

BSO, de medewerkers kunnen u daarbij helpen. 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. 

 

 

Inschrijven is mogelijk tot 20 maart 2019  

Wat gaan we doen? 

Onderbouw; Slangen, Papegaaien, Apen, Giraffen en Zebra’s  

 Engelse les  

 Taekwondo 

 

Bovenbouw; Olifanten, tijgers, toekans, Krokodillen en Rijnvliet 

 Bouw je stad! 

 Fotografie 

 

Engelse Les 

Leer spelenderwijs d.m.v. liedjes en (creatieve) opdrachten de 

Engelse taal. Wij werken in thema's, op deze manier is de les altijd 

actueel. Een goed kinderboek in het Engels, liedjes en creativiteit. 

Alles komt aan bod om Engels op de leukste manier te leren! 

 

Doelgroep: Onderbouw  

  (4-7 jaar) 

Data: maandag 8 apr, 15 apr, 6 mei, 13 mei, 20 mei,  

27 mei, 3 jun, 17 jun, 24 jun en 1 juli  

Tijd:  15.00 – 16.00 uur  

Locatie:  lokaal in BSO de Oase 

Kosten:  € 90,- p.p. voor de gehele lessenreeks 
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Taekwondo 

Wil je jezelf leren verdedigen, opkomen voor jezelf en 

je veilig voelen? Dan is Taekwon-Do wel wat voor jou!  

Naast verschillende aanval- en verdedigingstechnieken  

komen ook respect, hoffelijkheid, doorzettingsvermogen,  

integriteit en zelfbeheersing aan bod. Wie durft! 

 

Doelgroep: Onderbouw  

  (4-7 jaar) 

Data:   maandag 6 mei, 13 mei, 20 mei, 27 mei,  

  17 juni en 24 juni 

Tijd:  15.00 – 16.00 uur  

Locatie:  Gymzaal bij de Oase  

Kosten:  € 30.- p.p. voor de gehele clinic 

 

Bouw je stad! 

In wat voor stad wil jij wonen? 

Bij de workshop van theatervormgever Kim 
van der Zijde ga je aan de slag met 

verschillende materialen om een hele stad te 

bouwen. Die bouwen we in het klein en met 
zijn allen. 

 
Wat ga je doen? 

In 6 lessen leer je om te werken met 

verschillende materialen. Maar je leert ook na 
te denken over wat belangrijk is in een stad en 

hoe deze er dan uit gaat zien. 
We gaan werken met karton, lijm, verf, grote 

doeken voor de plattegrond, ijzerdraad en alle 
andere materialen die nodig zijn om de juiste 

stad te bouwen. 

We sluiten af met een presentatie van onze 
stad. We maken scene foto’s in de stad en 

ouders kunnen komen kijken naar het 
eindresultaat. 

 

Doelgroep: Bovenbouw 

Data: donderdag 11 april, 18 april, 25 april, 2 mei, 9 mei, 16 mei. 

Tijd:  16.00 – 17.30 uur  

Locatie  Atelier Kersenboomgaard 
Kosten:  € 60,- p.p voor de hele lessenreeks 

 

Fotografie 

Vind jij het leuk om foto’s te maken van elkaar? Of van onderwerpen buiten zoals bladeren en bloemen? Doe mee 

met onze fotografielessen en wij leggen je uit hoe je mooie foto’s maakt! 
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Doelgroep: Bovenbouw 

  (8-12 jaar)  
Data:  dinsdag 9 apr, 16 apr, 7 mei, 14 mei, 21 mei en  

28 mei 

Tijd:   15.00-16.30 uur  
Locatie  lokaal in BSO de Oase  

Kosten  €60,- p.p. voor de gehele workshop 

 

 

Contact  

Bij vragen en of onduidelijkheden kunt u contact op nemen met clustermanager Monique Sluimers. 

Dat kan per mail via m.sluimers@kmnkindenco.nl of telefonisch op 06-11175097.  
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