
 
BSO HappyKids 

Sport- en activiteitenaanbod 
 

Vanaf begin november start ons nieuwe sportaanbod weer 
 

Voetbal 

Altijd al eens willen voetballen? SportacademyHaarlemmermeer 

komt naar HappyKids om voetbaltraining te verzorgen. 

 

https://www.sportacademyhaarlemmermeer.nl/ 

 

Leeftijd: 4 t/m 12 jaar 

Locatie: BSO Kasteeltje  

Kosten: € 30 voor 4 lessen 

Data: maandag 7 november, 14 november, 21 november en 28 

november 

 Tijd:  4 t/m 6 jaar 16.45 – 17.30u 

           7 t/m 12 jaar 17.30 – 18.15u 

Bijzonderheden: De kinderen in de les van 7 t/m 12 jaar 17.30 – 18.15u moeten opgehaald worden 

bij BSO Kasteeltje! 

 

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 voor 4 lessen 

Data: dinsdag 22 november, 29 november, 6 december en 13 december 

Tijd: 16.30 – 17.15u 

 

https://clubkops.nl/


Skiën 
Geniet op onze unieke baan die veel overeenkomsten heeft 
met de echte sneeuw. 
Het skiën wordt aangeboden vanaf 4 jaar. De lessen worden 
gegeven op verschillende niveaus. Graag bij de inschrijving 
aangeven beginner of gevorderd.  
 
Onder de beginners verstaan we kinderen die geen tot 
enkele ervaring hebben met skiën/snowboarden. Alle 
kinderen die minimaal één week intensief lessen gevolgd 
hebben, mogen als gevorderd beschouwd worden.  
 
Alle materialen zullen verzorgd worden door Skicentrum 
Hoofddorp. (helm, schoenen, ski’s, stokken) 
 
Kinderen/ouders dienen zelf zorg te dragen voor handschoenen. Deze zijn verplicht.  Een skibroek of 
dikke joggingsbroek is gewenst. 
 
www.skicentrumhoofddorp.nl 

 

Leeftijd: 4 t/m 12 jaar 

Locatie: BSO Kasteeltje  

Kosten: €95 voor 7 lessen 

Data: Dinsdag 10 januari, 17 januari, 24 januari, 31 januari, 7 februari, 14 februari en 21 februari of 

Data: Donderdag 12 januari, 19 januari, 26 januari, 2 februari, 9 februari, 16 februari en 23 februari 

Tijd: 17.00 – 17.50u 

Bijzonderheden: De kinderen moeten om uiterlijk 18.00u opgehaald worden bij het skicentrum! 

Later is niet mogelijk!! 

 

Snowboarden 
Geniet op onze unieke baan die veel overeenkomsten heeft 
met de echte sneeuw. 
Het snowboarden wordt aangeboden vanaf 7 jaar. 
Alle materialen zullen verzorgd worden door Skicentrum 
Hoofddorp. (helm, schoenen en snowboard) 
Kinderen/ouders dienen zelf zorg te dragen voor 
handschoenen. Deze zijn verplicht.  Een skibroek of dikke 
joggingsbroek is gewenst. 
 
www.skicentrumhoofddorp.nl 

 

Leeftijd: 7 t/m 12 jaar 

Locatie: BSO Kasteeltje  

Kosten: €95 voor 7 lessen 

Data: Dinsdag 10 januari, 17 januari, 24 januari, 31 januari, 7 februari, 14 februari en 21 februari of 

Data: Donderdag 12 januari, 19 januari, 26 januari, 2 februari, 9 februari, 16 februari en 23 februari 

Tijd: 17.00 – 17.50u 

Bijzonderheden: De kinderen moeten om uiterlijk 18.00u opgehaald worden bij het skicentrum! 

Later is niet mogelijk!! 

http://www.skicentrumhoofddorp.nl/
http://www.skicentrumhoofddorp.nl/


Aanmelden 

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

donderdag 30 oktober 

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

