
 

 

 

 

 

BSN-activiteiten na schooltijd op obs De Catamaran 

Vanaf schooljaar 2021-2022 organiseren we als obs De Catamaran onze eigen BSN-

activiteiten na schooltijd. Voor iedereen is er iets leuks te doen. Zo zijn er workshops over 

kunst, dans, toneel, techniek, knutselen en nog veel meer.  

BSN en Schoolbreed Capelle 

BSN-activiteiten zijn activiteiten die worden aangeboden vanuit het Brede School Netwerk 

van Capelle aan den IJssel. BSN is onderdeel van Schoolbreed Capelle. In samenwerking 

met aanbieders zorgt de gemeente Capelle aan den IJssel voor een divers en uniek aanbod 

voor kinderen tussen de 4 en 16 jaar. Via dit aanbod leren de kinderen en jongeren 

bijvoorbeeld meer over cultuur, kunnen zij aan de slag met techniek, maken zij kennis met 

een nieuwe sport of gaan op avontuur in de Capelse natuur.  

We krijgen voor deze Brede School Netwerk-activiteiten subsidie van de gemeente, 

waardoor de deelname meestal gratis is.  

Kijk voor meer informatie op schoolbreed.capelle.nl. 

Het BSN-aanbod op onze school 

Er is gekozen voor een afwisselend programma voor alle groepen, dat na schooltijd in de 

school plaatsvindt gedurende het hele schooljaar.  

Juf Diana gaat elke keer de activiteit in de betreffende groep aankondigen en deelt de 

inschrijfformulieren uit.  

Via meester Anton ontvangt u nog een Parro over de inschrijving.  

De aanmeldstrookjes kunnen bij de leerkrachten worden ingeleverd.  

Er is voor elke activiteit een aantal plaatsen beschikbaar.  

Als er te veel aanmeldingen zijn, gaan we loten.  

U krijgt daarna bericht of uw kind wel of niet kan deelnemen.  

De activiteiten starten om 13.30 uur. U kunt uw kind iets extra’s te eten en drinken meegeven 

voor op school, zodat ze op school kunnen blijven en rechtstreeks naar de activiteit kunnen. 

De eindtijden verschillen per activiteit. 

Op onze site vindt u het overzicht van het BSN-aanbod van dit hele schooljaar. 

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met juf Diana of meester Anton. Ook kunt u 

mailen naar catamaran-bsn@blickoponderwijs.nl . 
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