
 
BSO HappyKids 

Sport- en activiteitenaanbod 
 

Na de zomervakantie zal ons nieuwe sport- en activiteitenaanbod 
starten. 

 

Madsience 

 

Prikkel de nieuwsgierigheid na schooltijd. We ontwikkelen 

vaardigheden die nu en in de toekomst van pas komen en 

geven kinderen een eerste indruk van wetenschap en 

techniek die ze niet snel zullen vergeten! 

 

https://nederland.madsience.org  

 

Leeftijd: 6 t/m 12 jaar 

Locatie: BSO Kasteeltje  

Kosten: €65,-  

Data: Maandag 6 september, 12 september, 19 september, 26 september, 3 oktober, 10 oktober 

Tijd: 17.00 – 18.00 uur  

Bijzonderheden: De kinderen moeten opgehaald worden bij BSO Kasteeltje.  

 

Gitaarles 

Kom lekker muziek maken! Bij deze serie van vijf gitaarlessen ontdek je wat je 

allemaal kunt met dit veelzijdige instrument en voor je het weet kun je samen 

met je groepje al een paar liedjes spelen. Tijdens de hele periode mag je een 

gitaar lenen, die ook mee naar huis kan zodat je thuis de liedjes nog eens 

verder kunt oefenen en kunt showen aan je familie en vrienden. 

https://www.meer-music.nl/  

 

Leeftijd: 6 t/m 12 jaar 

Locatie: BSO Kasteeltje  

Kosten: €65,- inclusief leengitaar voor thuis 

Data: Dinsdag 13 september, 20 september, 27 september, 4 en 11 oktober 

Tijd: 16.15 – 17.00u 

Bijzonderheden: alleen voor kinderen van BSO Kasteeltje 

 

https://nederland.madsience.org/
https://www.meer-music.nl/


Judo 

 

Judo is een leuke, technische en veelzijdige sport. Alle 

bewegingsvormen in liggende, zittende, knielende tot staande 

houding komen aan bod. Kracht, Snelheid, Lenigheid, Behendigheid, 

Uithoudingsvermogen en Coördinatie worden spelenderwijs 

getraind. Naast de fysieke aspecten van judobeoefening, worden de 

kinderen aangespoord tot verbetering van mentale aspecten als: 

doorzettingsvermogen, inzicht verwerven en samenwerken. 

 https://clubkops.nl/  

 

Leeftijd: 4 t/m 7 jaar 

Locatie: ClubKops, Hoofdweg 861, 2131MB Hoofddorp (Naast BSO Kasteeltje) 

Kosten: €25,- 

Data: Dinsdag 20 september, 27 september, 4 en 11 oktober 

Tijd: 16.30 – 17.15u 

 

 

Kickboksen  

 

Leer de technieken van Kickboksen in een fijne sfeer waar 

plezier voorop staat. 

In deze les leren de kinderen de technieken van het 

Kickboksen in een fijne sfeer waar plezier voorop staat. 

Tijdens de training worden de trappen en stoten uit het 

kickboksen gemixt met kracht- en conditionele 

oefeningen tot een uitdagende workout.  

 

https://clubkops.nl/ 

 

Leeftijd: 7 t/m 12 jaar 

Locatie: ClubKops, Hoofdweg 861, 2131MB Hoofddorp (Naast BSO Kasteeltje) 

Kosten: €25,- 

Data: Dinsdag 25 oktober, 1 november, 8 november en 15 november 

Tijd: 16.30 – 17.15u 

 

Atletiek 

 

De pupillen maken op een speelse manier kennis met atletiek 

en de verschillende onderdelen. 

Werponderdelen (balwerpen, discuswerpen, speerwerpen en 

kogelstoten) 

Springonderdelen (hoog-, ver-, polshoog- en hink-stap-

springen) 

Looponderdelen (van sprint t/m lange afstand, met en zonder 

horden) 

 

https://clubkops.nl/
https://clubkops.nl/


https://www.avhaarlemmermeer.nl/ 

Leeftijd: 6 t/m 12 jaar 

Locatie: Arnolduspark 5a, 2132 CR Hoofddorp 

Kosten: €25,- 

Data: Donderdag 15 september, 22 september, 29 september en 6 oktober 

Tijd: 16.45 – 17.30u 

 

Aanmelden 

U kunt uw zoon/dochter opgeven voor één of meerdere van onze sporten tot uiterlijk 

donderdag 7 juli 

Aanmelden gaat via de website https://www.happykids.nl/nl/aanmelden-sport 

Enkele dagen na het sluiten van de ‘de deadline’ krijgt u van ons een email terug met daarin 

de bevestiging of uw kind wel/niet geplaatst is voor onze aangeboden sporten en 

activiteiten. 

 

Voorwaarden 

Het sport- en activiteitenprogramma is altijd onder voorbehoud. 

• De lessen zullen uitsluitend plaatsvinden bij voldoende animo. 

• Alle materialen worden verzorgd door HappyKids. U hoeft dus zelf niks extra’s aan te 
schaffen. 

• Bij meer inschrijvingen dan beschikbare plaatsen, wordt er geplaatst op volgorde van 
aanmeldingen van binnenkomst. (vol=helaas vol) 

• De lessen zijn alleen voor kinderen die gebruik maken van BSO HappyKids. 

• HappyKids vraagt een ouderbijdrage. (zie “kosten”)  Dit bedrag wordt aan het begin 
van de cursus via automatische incasso afgeschreven van uw bankrekening. 

• Losse lessen afnemen is helaas niet mogelijk. 

• Restitutie is niet mogelijk 

• In verband met de opbouw van de lessen is het niet mogelijk halverwege in te 
stromen. 

• Houdt u er rekening mee dat bij slecht weer de buitensporten afgelast kunnen 
worden. (dit ter beoordeling van de sportdocent)  

• Op officiële feestdagen zullen er geen sporten plaatsvinden. Hiermee wordt rekening 
gehouden met de opbouw van de lessen. 

• Tijdens de reguliere vakanties zullen er geen sporten/activiteiten plaatsvinden. 
 

https://www.avhaarlemmermeer.nl/
https://www.happykids.nl/nl/aanmelden-sport

