NaSchoolse Activiteiten Feestkasteel
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 naschoolse activiteiten zijn toegankelijk voor alle kinderen die naar Het Veldhuis, de
Krullevaar en/of BSO Feestkasteel gaan. De activiteiten vinden plaats in ruimten van de school
of de BSO en worden begeleid door deskundige docenten.
Deelname is alleen mogelijk aan de gehele cursus, er zijn geen losse lessen mogelijk.
Heb je zin om mee te doen? Inschrijven gaat digitaal via www.kmnkindenco.nl/nsafeestkasteel.
Telefonisch kunnen er geen inschrijvingen verwerkt worden. Betalen gaat door middel van een
eenmalige machtiging tot incasso via het digitale formulier. Alle geplaatste kinderen krijgen bericht.
Kinderen die 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.
Inschrijfperiode: 14 februari t/m 27 februari.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot Ashley van der Put, bereikbaar via
nsafeestkasteel@kmnkindenco.nl of 06-15354963

Wat gaan we doen?
Kids dance moves
Tijdens deze workshop gaan de kinderen lekker swingen en
dansen op verschillende muziek stijlen. Door de diverse
liedjes zullen de kinderen verschillende ritmes gaan
herkennen die zij swingend tot een dans brengen.

Doelgroep
Data
Tijd
Kijk les
Locatie

Groep 1-2-3-4 (onderbouw)
Maandag 4 mrt, 11 mrt, 18 mrt, 25 mrt, 1 april en 8 april.
15:00 tot 16:00 uur
Maandag 8 april vanaf 15:30.
Speelzaal van het Veldhuis (naast de oranje zaal)
Kosten voor de gehele workshop:
€30,- Voor de kinderen die vanuit school deel willen nemen aan de
workshop.
€20,- Voor de kinderen die op deze cursusdag naar BSO Feestkasteel
gaan.
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Dance Dance Dance
Heb jij altijd al mee willen doen aan het programma
Dance Dance Dance?
In deze workshop gaan we samen verschillende dansen
oefenen op bekende liedjes. Kom lekker mee dansen op
bijvoorbeeld de video clip van Micheal Jackson, Justin
Bieber of op jouw eigen favoriete liedje.
Deze workshop is voor zowel jongens als meisjes leuk
om te doen.

Doelgroep
Data
Tijd
Kijk les
Locatie

Groep 5-6-7-8 (bovenbouw)
Maandag 4 mrt, 11 mrt, 18 mrt, 25 mrt, 1 april en 8 april.
16:00 tot 17:00 uur
Maandag 8 april vanaf 16:30.
Speelzaal van het Veldhuis (naast de oranje zaal)
Kosten voor de gehele workshop
€30,- Voor de kinderen die vanuit school deel willen nemen aan de
workshop.
€20,- Voor de kinderen die op deze cursusdag naar BSO Feestkasteel
gaan.

Kook je Sterk!
In deze lessen gaan we het hebben over gezonde voeding en
maken we elke week iets lekkers. Zo leer ik je dat lekker ook
gezond kan zijn. We maken o.a. smoothie’s, muffins en
pizza’s. We sluiten de laatste keer af met het maken van
gezonde traktaties.

Doelgroep
Data
Tijd
Kijk les
Locatie

Groep 5-6-7-8 (bovenbouw)
Donderdag 7 mrt, 14 mrt, 21 mrt, 28 mrt en 4 apr
15:00 tot 16:00 uur
Donderdag 4 april om 15.45 (keuken in de oranje zaal)
Keuken bij BSO Feestkasteel (in de oranje zaal)
Kosten voor de gehele workshop:
€30,- Voor de kinderen die vanuit school deel willen nemen aan de
workshop.
€20,- Voor de kinderen die op deze cursusdag naar BSO Feestkasteel
gaan.
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