
	

 
Lopen, rennen, fietsen, stoeien, klimmen, 
tikkertje, verstoppertje, vrienden maken, 
samenwerken, op leeftijd, vele 
uitstapjes; lekker buitenspelen en bewegen is 
voor kinderen een hele natuurlijke bezigheid.  
 

Zo kunnen ze hun energie kwijt en ontwikkelen ze 
hun motoriek. en niet onbelangrijk... bewegen is 
gezond, want je krijgt er conditie van, je spieren en 
botten worden er sterker van en je wordt minder 
snel te dik.  
Avontuur, natuurbeleving en nog veel meer, kom je 
snel en geheel vrijblijvend een kijkje nemen. Fun-
Kidz reikt je talloze tips aan hoe je bewegen op een 
leuke en eenvoudige manier kunt toepassen in de 
dagelijkse bezigheden.  
 

Voor sportieve kinderen van 4 tot en met 13 jaar is 
er Fun-Kidz|Sport & Spel. We gebruiken de 
mogelijkheden in de wijk, rondom de sportclub, het 
speelveld, het sportveld met clubhuis speciaal voor 
de Kidz van de Spoorzoeker gelegen aan de 
Postillonstraat bij Groen-Wit. Een mooi stukje Groen 
in Princenhage.    

 
 

 
Op vrijdag gaan (en ook op andere dagen) 
bieden wij BSO-Zwemmen aan.    
Samenwerking is gevonden met Sonsbeeck. 
Niet alleen sport, maar ook cultuur en daarbij 
hoort een BSO met een visie van deze tijd.  
Het Cultuur aanbod van BSO FUN-KIDZ bestaat uit 
een lessenreeks of losse workshops waarbij er een 
ruime keuze is uit de verschillende disciplines: 
beeldende kunst, circus, dans en theater en voor 
de wat oudere kinderen ook dj’ing, digitale media 
en fotografie.  
 

De workshops of lessen kunnen plaatsvinden op de 
BSO of bij samenwerkende partners in de Belcrum 
op zowel het cultuur-  als het sportiefaanbod.  
 

Van vuilniskunst, houtbewerking, beeldende 
vorming en erfgoed, tot stoere dancemoves: jonge 
en oudere kinderen kunnen genieten van 
kunstzinnige activiteiten. 
 

BSO FUN-KIDZ heeft bijvoorbeeld een externe 
ruimte ‘Fun-Kist’ gecreëerd waar wij in en 
rondom de BSO’s kinderfeestjes, Rots & Water, 
voetbalschool en rugbyschool aanbieden. Ook voor 
ouders 30+ training (Fit bij Groen-Wit) en 
bedrijfsuitjes op maat.  

 
Voor ieder kind na school een moment van 
rust, met een luisterend oor van de 
pedagogisch medewerkers.  
Daarna gaan de kinderen binnen of buiten spelen 
en vinden er diverse activiteiten en workshops 
plaats. 
Kinderen hebben hierbij zelf inspraak, en leren zo 
spelenderwijs dat ze invloed hebben in alles wat ze 
aangaat. 
 
Ruimte voor ontspanning en beleving. Door het rijke 
aanbod van activiteiten, toegespitst op leeftijd en 
belangstelling van uw kind, is bij ons veel ruimte om 
de wereld te ontdekken. Spelen en ontspannen gaan 
daarbij hand in hand.  
 
Onze pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat 
kinderen altijd een leuk tijdverdrijf vinden: of ze nu 
liever een activiteit willen doen of juist even tot rust 
willen komen met een boek of wat knutselwerk.  
De jongste kinderen uit de groepen 1 t/m 3 hebben 
behoefte aan een rustige en veilige plek waar ze 
lekker kunnen ontspannen, spelen en bijkomen van 
de schooldag.  
Kinderen vanaf groep 4 hebben juist behoefte aan 
activiteiten die meer bij hun leeftijd passen.  

Sport, Cultuur en… Ont’moeten 



	


