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Wat zijn naschoolse activiteiten? 
Kinderen van vier tot en met twaalf jaar kunnen na schooltijd  
meedoen aan naschoolse activiteiten van Kidswereld zoals:  

sport en spel, dans en muziek, tekenen en schilderen enzovoorts. 

 
Waarom naschoolse activiteiten? 

We vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen talenten (vroeg-)tijdig ontdekken 
en voldoende mogelijkheden hebben hun talenten te ontwikkelen.  

Dit betekent vaak een versterking van sociale en persoonlijke competenties.  
Dit is van betekenis voor de maatschappelijke positie en  

vooruitzichten van onze jeugd.  
Kortom: we willen graag dat het goed gaat met onze kinderen,  

dat zij in de toekomst zelf een plekje veroveren in de maatschappij  
en zich goed voelen bij de dingen die zij doen. 

 
Naast de meer recreatieve activiteiten, willen we ook  
Opvoeding ondersteunende activiteiten aanbieden  

zoals een sociale weerbaarheidstraining.  

Waarom  
naschoolse  
activiteiten? 



Voor wie 
Kidswereld biedt Naschoolse Activiteiten (NSA) 
aan voor alle kinderen uit Weesp e.o, uit Baam-
brugge e.o en Nederhorst den Berg e.o die op 
de basisschool zitten.  
Elke locatie heeft een eigen aanbod.  
 

Waar en Wanneer 
Waar een activiteit gegeven wordt, kunt u vinden 
in de folder bij uitleg van de activiteit. 
De activiteiten uit dit boekje vinden over het al-
gemeen plaats in de periode vanaf 31 augustus 
tot 9 oktober. Er zijn enkele activiteiten die hier-
van afwijken. Dit staat bij de activiteiten vermeld. 
 

Vakdocenten 
De lessen worden gegeven door een vakdocent. 
Wij vragen al onze docenten een Verklaring Om-
trent Gedrag (VOG) aan te vragen. 
 

Inschrijven 
U kunt uw kind via onze website inschrijven. Na 
inschrijving ontvangt u bericht als uw kind ge-
plaatst is. Per activiteit geldt een minimum en 
maximum aantal deelnemers. Indien er te weinig 
inschrijvingen bij een activiteit zijn, dan zal deze 
helaas komen te vervallen. Als er teveel aanmel-
dingen zijn wordt er aan de hand van de datum 
van inschrijving geselecteerd.  
 

Kinderen van de BSO 
Kinderen die de BSO van Kidswereld bezoeken 
kunnen deelnemen aan de naschoolse activitei-
ten. Hiervoor worden wel extra kosten in reke-
ning gebracht. Indien gebruik wordt gemaakt van 
opvang van Kidswereld, betaalt de deelnemer 
gereduceerd tarief. 
 

Begeleiding van de naschoolse  
activiteiten  
Kinderen die op hun vaste opvang dag deelne-
men worden van en naar de activiteit begeleid. 
Tijdens de activiteit is er, indien nodig, een me-
dewerker van de BSO aanwezig. De activiteiten 
worden uitgevoerd door professionals. 
Indien uw kind deelneemt aan een activiteit bui-
ten de vaste opvangdagen of helemaal niet bij 
Kidswereld komt, dan brengt en haalt u uw kind 
zelf. Indien uw kind door iemand anders dan een 
van de ouders wordt opgehaald moet u dit van te 
voren doorgeven.  

 
 
 
 
 

Kosten 
Kinderen die opvang hebben bij Kidswereld, mo-
gen gratis deelnemen aan een activiteit of krij-
gen een behoorlijke korting. De kosten staan per 
activiteit vermeld. 
Kosten worden niet teruggestort bij gemiste bij-
eenkomsten en/ of vroegtijdige beëindiging.  

 
Kinderen die niet op de BSO zitten 
Kinderen die niet de BSO van Kidswereld bezoe-
ken, kunnen zich wel inschrijven voor de Na-
schoolse Activiteiten. De kosten staan bij de  
activiteiten vermeld. 
 

Data 
De activiteiten worden in blokken aangeboden 
van vakantie tot vakantie.  
Tijdens de schoolvakanties en op officiële 
feestdagen is er geen NSA.  
 
Blok 5 2015: 2 november 2015 tot  
11 december 2015  
 
Aanmelden kan tot en met  26 oktober 2015 
 

Meer Informatie 
Heeft u nog vragen of opmerkingen over de  
naschoolse activiteiten of over onze  
huisregels? Stuur dan een mail naar 
nsa@kinderopvangkidswereld.nl   
 
 
 
 
 



 
 

               Week 50 
 
Deze periode is het thema Kidswereld 
zingt en danst. In de laatste week van 

dit blok; week 50 hebben wij  

 

 Uitvoeringen week! 
 

Houdt u deze week vrij in uw agenda?  
 

Elke dag zijn er uitvoeringen van uw 
zoon of dochter van 16.45u tot 17.00u. 

 
De uitvoering van kidsdans is van 

16.15 tot 16.30 uur en de uitvoering 
voor musical les 7+ is van 17.15 tot 

17.30 uur.  

De workshops voor deze 
periode worden  

georganiseerd door  
Suzanne Gorter en  

Ketaki Snijders.  



Activiteiten 
programma  

November  

en 

December 

2015 

 



Na schoolse activiteiten.  

 

Musical is een combinatie van 
zang, dans en acteren.  
Deze workshop wordt gegeven 
door een professionele musical 
docent.  Zij gaat ons alle  
kneepjes van het musical vak leren!  
Kan je niet stil zitten? Wil je alleen maar dansen? 
Wordt je meester of juf soms gek van je omdat je 
alleen maar aan het zingen bent? Dan is dit een 
workshop voor jou! Schrijf je snel in. Aan het eind 
van de workshop is de uitvoering: een echte mini 
musical!  

 

Maandag 16.00-17.00 
 
Voor 7 t/m 12 jaar 
  
Start 2 November 
2015  
 
6 lessen.  
 
Prijs: 45,- 
 
Kidswereld kinderen 
15,- 

Hip Hop 7+ 

 

Wat hip hop zo speciaal en populair maakt, is 
dat er geen standaard regels of technieken 
zijn. Iedereen kan zijn eigen versie van hip hop 
dans maken. Samen met een professionele 
docent gaan jullie een Hip 
Hop dans bedenken.  
Wanneer je alleen maar aan 
het dansen bent, en daarbij 
ook je eigen moves bedenkt 
is Hip Hop echt een  
workshop voor jou!   

Maandag 16.00-17.00 
 
Voor 4 t/m 7 jaar  
 
Start 2 November 
2015.   
 
6 lessen.  
 
Prijs: 45,- 
 
Kidswereld kinderen 
15,- 
 

Musical les 7- 
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Deze activiteiten zijn speciaal bedoeld voor alle basisschoolkinderen uit Weesp, Nigte-
vecht en Nederhorst den berg.  Ook als je niet bij Kidswereld zit, kun je je aanmelden. Dit 
kan via de website. www.kinderopvangkidswereld.nl  

Dinsdag 16.00-17.00 
 
Voor 7 t/m 12 jaar  
 
Start 3 November 
2015.  
 
6 lessen.  
 
Prijs: 45,- 
 
Kidswereld kinderen 
15,- 

donderdag 16.30-
17.30 
 
Voor 7 t/m 12 jaar  
 
Start 5 November 
2015.   
 
6 lessen.  
 
Prijs: 45,- 
 
Kidswereld kinderen 
15,- 

Breackdance 7+ 
 
Breackdance is een dansstijl  
met een combinatie tussen 
acrobatiek en improvisatie.  
De breackdance docent 
gaat jullie verschillende 
moves leren. Aan het einde 
van de workshop kan je 
tijdens de uitvoering dit aan 
iedereen laten zien.  
Doe Extra goed je best!  

 

Musical is een combinatie van zang, dans en  
acteren. Deze workshop wordt gegeven door een 
professionele musical docent. Zij gaat ons alle  
kneepjes van het musical vak leren! Dus ben je 
helemaal fan van dansen? En sta je altijd onder 
de douche te zingen? Dan is dit echt een  
workshop voor jou! Schrijf je snel in, aan het eind 

van de workshop 
presenteer je  
tijdens de  
uitvoering een 
echte mini  
musical!  

Musical les 7+ 
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Na schoolse activiteiten.  

 
 

  Zangles 7-   

 

Dinsdag 16.00-16.30 
 
Voor 4 tot 7 jaar. 
 
Start 3 november 
2015 
 
6 lessen 
 
Prijs: 30,- 
 
Kidswereld kinderen:  
10,- 
 

Zangles 7+ Vrijdag 15.45-16.45 
 
Voor 7 t/m 12 jaar  
 
Start 6 November 
2015 
 
6 lessen.  
 
Prijs: 35,- 
 
Kidswereld kinderen 
10,- 

Weet je hoe gaaf het is om goed 
te kunnen zingen? Je favoriete 
nummers soepel, makkelijk en in 
een mooi tempo? En hoe of waar 
maakt niet uit: voor jezelf op je  
kamer, beneden, in een zaal of op 
een podium voor publiek. 
Kentaki Sneijders gaat ons 
zangles geven, ze leert ons de 
beste zang techenieken.  
Schrijf je snel in!   

Weet je hoe gaaf het is 
om goed te kunnen 
zingen? Je favoriete 
nummers soepel, 
makkelijk en in een mooi 
tempo? En hoe of waar 
maakt niet uit: voor jezelf 
op je kamer, beneden, in 
een zaal of op een podium voor publiek. 
We gaan op een speelse manier controle 
krijgen over onze stem! Best lasting soms!  



Deze activiteiten zijn speciaal bedoeld voor alle basisschoolkinderen uit Weesp, 
Nigtevecht en Nederhorst den Berg Ook als je niet bij Kidswereld zit, kun je je 
aanmelden. Dit kan via de website.  

 

  

Donderdag 15.45-
16.30 
 
Voor 4 tot 6 jaar.  
 
start 5 November 2015 
 
6 lessen 
 
Prijs: 30,-  
 
Kidswereld kinderen 
10,- 

Kids Dans 4 tot 6 jaar.  

Tijdens deze workshop gaan we op een speelse 
manier kennis maken met dans. Kids dans is 
een workshop waar we veel lol gaan beleven 
maar waar we ook serieuse dans pasjes gaan 
leren.  
Aan het eind van de 
workshop gaan we een 
echte uitvoering houden 
voor de ouders/
verzorgers! Dus goed je 
best doen!  

  

Klussen met Cees 7+ 
 

Het past niet bij de andere activi-
teiten maar Cees wilde weer zo 
graag met jullie aan de slag dat 
we deze periode toch lekker 
gaan klussen! 
 
Wat Cees gaat doen is nog een verrassing, 
maar het wordt vast en zeker weer heel erg 
leuk. Hutten bouwen, zeepkisten rijden, vlotten 
bouwen of met het koude weer een vuurtje  
maken. Het maakt Cees niet uit hij maakt van 
elke workshop altijd een feestje. 

 Dinsdag 16.00-16.30 
 
Voor 7 t/m 12 jaar  
 
start 3 November 
2015 
 
6 lessen 
 
Prijs: 35,-  
 
Kidswereld kinderen 
10,- 
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Huisregels NSA Kidswereld 
 
1.  Aanmelden en plaatsing  
1.1  Aanmelding en plaatsing kan alleen door het invullen van het inschrijfformulier. 
1.2  De inschrijving dient te worden gedaan door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.  
1.3  De activiteiten zijn voor kinderen woonachtig in Weesp, Nederhorst den Berg of  
 Baambrugge en omgeving. 
1.4  Inschrijfformulieren moeten voor de aangegeven datum bij ons binnen zijn. 
1.5  Het aantal deelnemers is per activiteit vastgesteld. Bij te weinig aanmeldingen gaat de acti-
 viteit niet door. Bij teveel aanmeldingen wordt er gekeken naar de datum van inschrijving en 
 krijgen de deelnemers die niet mee kunnen doen bericht.  
1.6  Na het insturen van het inschrijfformulier krijgt u bericht over de plaatsing van uw kind.  
 
2.  Tarieven en betaling  
2.1  Er wordt een financiële bijdrage van de deelnemers gevraagd. Deze bijdrage moet uiterlijk 
 2 werkdagen voor aanvang van de activiteiten naar ons zijn overgemaakt. Heeft uw kind 
 opvang bij Kidswereld, dan wordt de bijdrage automatisch gefactureerd. U bent na inschrij-
 ving verplicht de deelnemersbijdrage te voldoen, ook na evt. afmelding.  
2.2  Indien de financiële bijdrage niet is voldaan, wordt een aanmelding voor nieuwe activiteiten 
 niet in behandeling genomen.  
2.3  De kosten voor de activiteiten staan aangegeven in de informatiefolder.  
 
3.  Opzegging en restitutie  
3.1  Er is geen restitutie van deelnemersbijdrage mogelijk bij tussentijdse opzegging.  
3.2  Opzegging dient te gebeuren bij de coördinator van de NSA. 
3.3  Mocht een kind herhaaldelijk en ondanks meerdere waarschuwingen de activiteit zodanig 
 verstoren dat dit ten koste gaat van de andere deelnemers, dan behoudt de coördinator in 
 overleg met de ouders en docent, zich het recht voor het kind de toegang te weigeren.  
3.4  Als een activiteit door omstandigheden niet door kan gaan, dan proberen we deze in  te ha-
 len. Hierover worden de kinderen en/of ouders tijdig geïnformeerd. Wij proberen te zorgen 
 voor een vervanger als de docent van de les of workshop ziek is. Ge zien het specifieke ka-
 rakter van sommige activiteiten zal dit niet altijd mogelijk zijn. In dit geval wordt u zo snel 
 mogelijk op de hoogte gebracht.  
 
4.  Absentie  
4.1  Het is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger om te zorgen dat het kind aanwezig 
 is bij de activiteit.  
4.2  Na de aanmelding wordt er verwacht dat de kinderen de gehele cursus volgen.  
4.3  Bij ziekte of afwezigheid van een kind moet dit vóór 9.00 uur doorgeven worden aan  de 
 contactpersoon van de activiteit. De gegevens vindt u op de bevestiging van deelname.  
 
5.  Algemeen  
5.1  Kidswereld is niet gehouden aan gevolgen die voortkomen uit fouten in deze  
 huisregels.  
5.2  In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien beslist de directie van Kidswereld.  
5.3  Via Kidswereld is er voor de deelnemende kinderen een ongevallenverzekering afge- 
 sloten.  
5.4  Er worden regelmatig foto’s gemaakt tijdens de activiteiten voor o.a. nieuwsbrieven en de 
 website van Kidswereld. Ouders die hier bezwaar tegen hebben, dienen dit voor aanvang 
 van de activiteit te melden via het intakeformulier.  
5.5  Informatie over Kidswereld is ook te vinden op www.kinderopvangkidswereld.nl 



Voor deze activiteiten vraagt Kidswereld een kleine bijdrage. 
De kosten van de activiteiten staan per activiteit vermeld.  

Wanneer kinderen gebruik maken van de opvang van Kidswereld,  
krijgen zij een flinke korting. 

Informatie en aanmelden 
 

Voor meer informatie, voorwaarden en aanmelden  
verwijzen wij u naar onze website:  
www.kinderopvangkidswereld.nl 



Kidswereld Aetsveld 
Klein Dijkland 64 
1383 EM Weesp 

 
Kidswereld Nigtevecht 

Petersburg 52 
1393 PT Nigtevecht 

 
Kidswereld Weesp 

Kanaaldijk 1 
1383 ND Weesp 

 
De Hobbedob 
Schoolpad 3 

1383 EA, Weesp 
 

De Terp 
Schoolpad 1 

1383 EA Weesp 
 

Voor meer informatie: telefoon 

0294 419260, 

www.kinderopvangkidswereld.nl 

Kidswereld Nederhorst den Berg 
Platanenlaan 3 

1394JR Nederhorst den Berg 
 

Kidswereld Peuteropvang  
Nederhorst den Berg  
Overmeerseweg 36 

1394 BD Nederhorst den Berg 
 

Kidswereld Baambrugge 
Pr. Margrietstraat 10 

1396 JX Baambrugge  
 

Ichtusschool 
Dorpsstraat 4 

1396 KJ Baambrugge  
 
 

 

 

Mail: 

nsa@kinderopvangkidswereld.nl 


