
 
BSO HappyKids 

Sport- en activiteitenaanbod 
 

Februari/ maart start ons nieuwe sportaanbod weer! 
 

 

Paardrijden 

Maak kennis met paardrijden. Er wordt gereden in kleine 

groepen maximaal 9 kinderen. Houdt er dus rekening mee dat 

er niet voor alle kinderen plaats is om te rijden! 

Makkelijk zittende kleding en hoge schoenen of laarzen zijn 

gewenst.  

Een cap krijgen ze te leen bij de manage. 

https://meerspaardencentrum.nl/  

 

Leeftijd: 6 t/m 12 jaar 

Locatie: Meers Paardencentrum, Ijweg 1273, Nieuw- Vennep  

Kosten:  65 euro voor 4 lessen 

Data: 6 februari, 13 februari, 20 februari en 6 maart 

Tijd: 17.15 – 18.00 uur 

Bijzonderheden: De kinderen moeten om uiterlijk 18.00u opgehaald worden bij de manage. 

Later is niet mogelijk!! 

Madscience 

 

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://onderwijs.mad-science.nl/ 

Leeftijd: 6 t/m 12 jaar 

Locatie: BSO Kasteeltje  

Kosten: €65,-  

Data: donderdag 9 maart, 16 maart, 23 maart, 30 maart, 6 april en 13 april 

Tijd: 17.00 – 18.00 uur  

Bijzonderheden: De kinderen moeten opgehaald worden bij BSO Kasteeltje.  

 

https://meerspaardencentrum.nl/
https://onderwijs.mad-science.nl/


Aanmelden 

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

Donderdag 2 februari 

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.happykids.nl/nl/aanmelden-sport

