
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Graag presenteren wij u de activiteiten van Blok 4, die week 12 van start zullen gaan.  

 

Hoe gaat het in zijn werk? 

De NSA zijn toegankelijk voor alle kinderen die naar OBS Piet Mondriaan en/of BSO Piet Mondriaan 

gaan. Kinderen die op de cursusdag naar de Sport BSO gaan kunnen helaas niet 

deelnemen. De NSA vinden plaats in ruimten van de school, de BSO of de gymzaal en worden 

begeleid door deskundige docenten. In deze brief is meer informatie te vinden over de verschillende 

activiteiten uit het programma. 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. 

 

Inschrijven  

Inschrijven gaat digitaal via www.pietmondriaankindcentrum.nl/ 

(klik links op pagina op naschoolse activiteiten) 

U kunt uw kind(eren) voor het aankomend blok inschrijven tot en met  1 maart 20.00 uur 

Daarna sluit de inschrijfperiode. Lukt dit niet of heeft u geen computer thuis,  

dan kunt u hierbij gebruik maken van een computer op school.  

Alle kinderen krijgen bericht of ze geplaatst zijn of niet. 

Betalen gaat door middel van iDeal bij de aanmelding  

 
(Lees voor meer informatie de algemene voorwaarden op de website  

onder het kopje naschoolse activiteiten).  

 

Kinderen die al naar de BSO gaan 

Gaat uw kind op de cursusdag al naar BSO Piet Mondriaan,  

dan zijn de NSA gratis. U moet uw kind wel digitaal  

aanmelden. Uw kind wordt door de BSO medewerkers naar  

de NSA gebracht en ook weer opgehaald.  

 

Inschrijven is mogelijk t/m 1 maart  

 http://www.pietmondriaankindcentrum.nl/ 

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u  

zich wenden tot Nicolette de Lange 

nsapietmondriaan@kmnkindenco.nl  
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Wat gaan we doen?  
 

 

 

Powerdance 

Voor groep 1 en 2 
 

Kinderen springen en trappen graag op het ritme van stoere 

muziek. Door het speelse karakter van Powerdance spreekt het 

ook de kinderen heel erg aan om mee te springen en te 

swingen op lekkere muziek, deze wordt gegeven onder leiding 

van de gediplomeerde docent Nancy Straal. 

 
 

Doelgroep: Groep 1 en 2 

Data: Donderdag 19 mrt, 26 mrt, 2 apr en 9 apr  

Tijd : 14:30 tot 15.30 uur  

Locatie:  Speelzaal Onderbouw, Piet Mondriaan 
Kosten:  23,50 euro 

 

 
 

  

Chinese les 

Voor groep 3 en 4  

 

Op een speelse manier serieus Chinees leren schrijven en spreken. 

Leer Chinees praten en schrijven op een laagdrempelige, speelse manier! 
Naast de Chinese taal, maken we ons ook bekend met de rijke Chinese 
cultuur en historie. We leren over Chinese kalligrafie en gaan het zelf ook 
doen! Na afloop neem je een mooi zelf gekalligrafeerd aandenken mee naar 
huis.  
Ik maak gebruik van beproefde lesmethodes, waaronder Chin-easy en  een 
zelf ontwikkelde lesmethode Chinees waarbij de lessen worden toegespitst op 
het niveau en interesse dat de leerlingen hebben. Ni hao! 

 

 

Doelgroep: Groep 3 en 4 
Data: Donderdag 19 mrt, 26 mrt, 2 apr en 9 apr  

Tijd: 14.45 tot 15.45 uur  

Locatie:  Adventure room (BSO),  Piet Mondriaan  

Kosten:  42,50 euro 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

Sport op dinsdag:  Balspelen        

Voor groep 3 en 4    
 

                                                                                                                                         
Sport-op-dinsdag staat dit keer in het teken van balspelen.            
Gymdocenten Stephan en Annelieke hebben er zin in om samen  

met jullie te voetballen, volleyballen, of basketballen? 

Wat zal het worden? Schrijf je snel in! Kinderen worden door 

een leraar van school naar de Kees Bon zaal gebracht. 

 

 

Doelgroep: Groep 3 en 4 

Data:  Dinsdag 17 mrt en 24 mrt 

Tijd:  14.45 tot 15.30 uur   

Locatie:  Kees Bon zaal 

Kosten:  6,00 euro 

 

 
 

 

Dans 

Voor groep 5 t/m 8  

 
Kom mee swingen op de nieuwste muziek van 
bijvoorbeeld de Kids top 20 en kinderen voor kinderen. 
Dans jij straks ook net zoals in de videoclips? Leer 

nieuwe moves en maak je eigen dansje.. Afgewisseld 
met leuke dansspelletjes. Kom je ook? 
 
 
Doelgroep: Groep 5 t/m 8                                                                                                           
Data:  Maandag 23 mrt, 30 mrt en 6 apr 
Tijd:  14.30 tot 15.30 uur                                                                                                                                     

Locatie:  Speelzaal Onderbouw, Piet Mondriaan                                                                            
Kosten:  17,50 euro 
 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

Sport op dinsdag:  Balspelen        

Voor groep 5 t/m 8   
 

                                                                                                                                         
Sport-op-dinsdag staat dit keer in het teken van balspelen.            
Gymdocenten Stephan en Annelieke hebben er zin in om samen  

met jullie te voetballen, volleyballen, of basketballen? 

Wat zal het worden? Schrijf je snel in! Kinderen worden door 

een leraar van school naar de Kees Bon zaal gebracht. 

 

 

Doelgroep: Groep 5 t/m 8 

Data:  Dinsdag 17 mrt en 24 mrt 

Tijd:  15.30 tot 16.15 uur   

Locatie:  Kees Bon zaal 

Kosten:  6,00 euro 
 

 

 
 


