
 

Nieuw activiteitenprogramma in Den Dolder  

            

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

In de proefperiode voor de zomervakantie werd er enthousiast deelgenomen aan de naschoolse 

activiteiten, dus we zetten dit schooljaar opnieuw een gevarieerd programma NSA op in Den Dolder. 

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

 

Hoe gaat het in zijn werk? 

De naschoolse activiteiten (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. 

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

Heeft u uw kind ingeschreven voor een workshop of cursus, dan krijgt u bericht over de plaatsing. 

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot  

Jolida van der Linden, bereikbaar via 

nsadendolder@kmnkindenco.nl  of 06-11165913 
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Wat gaan we doen?  
 

 

Buurtsport 
 

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

sportactiviteiten. Voor komende periode is het programma nog niet geheel bekend, i.v.m. de vakantie 

periode. Voor na de herfstvakantie zal het programma eerder bekend zijn. 

 

Doelgroep: Vanaf groep 4 

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

Kosten:   € 1,50 Per keer voor kinderen uit de buurt.  

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

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

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

 

 

 

Mad Science – Techniek & Wetenschap 
 

Dit schooljaar komt er weer een professor van Mad Science de 

spiksplinternieuwe lessen van de naschoolse Techniek & Wetenschap 

cursus verzorgen voor groep 4 t/m 8.   

Nieuw dit schooljaar is dat we ook een naschoolse cursus voor groep 1 

t/m 3 hebben, deze naschoolse cursus duurt ook 6 weken en zal een 

aangepast programma hebben.  Kinderen worden gedurende 6 weken 

lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en 

spectaculaire demonstraties! Elke week staat een nieuw thema centraal en 

zal de professor de Techniek en Wetenschap die daarachter zit uitleggen. Uiteraard gaat ook iedereen 

zelf aan de slag als echte slimme wetenschapper! Tijdens de naschoolse cursus komen kinderen 

spelenderwijs in aanraking met verschillende aspecten van Techniek en Wetenschap. Ze leren om te 

onderzoeken en te ontdekken, maar ook om hypotheses te maken en te analyseren.  

 

Mad Science is op een missie om kinderen enthousiast te maken voor 

Techniek & Wetenschap. Met behulp van de knotsgekke wetenschappers, 

spannende demonstraties en leuke activiteiten komen steeds meer kinderen 

in aanraking met de wereld van Techniek & Wetenschap! 

 

Doelgroep: alle groepen 

Data: 14-9-2017,  21-9-2017, 28-9-2017 , 5-10-2017, 12-10-2017 en 26-10-2017 

Starttijd: 15:15 uur.  

Inschrijven via: https://mad-science-aanmeldingen.firebaseapp.com/Utrecht let op inschrijving sluit op 

1-9-2017 
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Schoolkoor 
 

Elke woensdag van 12:45-13:30 uur oefent ons schoolkoor in het lokaal 

van groep 8 onder leiding van juf Marlies en meester Arjan. Kinderen vanaf 

groep 5 die van zingen houden zijn van harte welkom om mee te doen. 

Je hoeft je niet op te geven, zing gewoon een keertje met ons mee.  

 

 

 

Dansstudio Improve 
 

In de vorige periode is dansstudio Improve van Linde van start gegaan. Dit jaar verhuist ze naar de 

dinsdag en zijn er ook peuterlessen. Geef uw kind dus snel op! 

 

Lestijden op de 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 infor@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. 

 

 

Aankondiging Basic Typewriting 
Let op! Opgeven echter al voor 15 september.  
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