
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

In deze brochure vindt u informatie over de 

tweetalige Villa Bloom Sports Academy. Deze 
sportieve bso is te vinden in het clubgebouw van de 

Haagse Rugby Club (HRC). Net als de andere bso’s 

van Villa Bloom is de Sports Academy dagelijks na 
school geopend tot 18.30 uur, en natuurlijk ook 

tijdens alle studiedagen en vakanties. De Villa Bloom 

Sports Academy valt onder de Wet kinderopvang 
(Wko), dus werkende of studerende ouders 

ontvangen een teruggaaf via de Belastingdienst. U 

leest hier meer over in het pedagogisch beleidsplan 

dat ter inzage ligt op al onze locaties. 

 

Spelen, sporten en vrienden maken 

De Villa Bloom Sports Academy laat kinderen in 
een ve i l i ge omgev ing kenn i smaken met 

verschillende sporten. Door samen te spelen en 

plezier te maken, ontwikkelen zij zich optimaal op 
sportief en sociaal gebied. Dit helpt ze om volledig 

tot bloei te komen. De Villa Bloom Sports Academy 

heeft als motto ‘spelen, sporten en vrienden maken’. 

Ons sportieve programma rust op vier pijlers:  

Villa Bloom sport academy is te vinden in het 
clubgebouw van de Haagsche Rugby Club. De BSO 
is dagelijks geopend tot 18.30 uur, en natuurlijk 
ook tijdens alle studiedagen en vakanties. De sport 
academy is volledig tweetalig. - Nederlands & 
Engels -

Buiten spelen, sporten en vrienden maken
De Villa Bloom Sport Academy laat kinderen in een 
veilige omgeving kennismaken met verschillende 
sporten. Door samen te spelen en plezier te maken, 
ontwikkelen zij zich optimaal op sportief en sociaal 
gebied. Dit helpt ze om volledig tot bloei te komen. 
De Villa Bloom Sport Academy heeft als motto 
‘buiten spelen, sporten, gezond eten en vrienden 
maken’.

SPORT ACADEMY OPEN PER 1 SEPTEMBER 
ZOMERKAMP START 22 JULI 

Sport uw kind bij HRC of HDM dan brengen en 
halen wij ze van en naar de training.
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Villa Bloom SPORT ACADEMY

Haagsche Rugby Club
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 800
2597 HM Den Haag

www.villabloom.nl
info@villabloom.nl

070 - 8200542

Wij halen kinderen op van:

• Wolters
• HSV
• Montessori school
• Paschalis
• OBS Benoordenhout
• Oranje Nassauschool
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1. Plezier en nieuwe vrienden maken  

Villa Bloom is de ideale plek om samen te spelen en plezier te maken. Op de Sports Academy 

ontmoeten kinderen van verschillende leeftijden en scholen elkaar en maken ze nieuwe vrienden. 
We doen er alles aan om de kinderen een veilig gevoel te geven. Zo werken we in kleine groepen, 

met een vast team in een prettige omgeving. Dat is belangrijk omdat kinderen sneller iets nieuws, 

zoals nieuwe sporten, uitproberen als ze zich prettig en emotioneel veilig voelen.  

2. Gezonde lifestyle   

Gezond eten is een belangrijk onderdeel van onze visie op goede kinderopvang. De kinderen eten 

veel vers fruit en drinken water. Bovendien hanteren we een ‘no sugar policy’ en besteden we veel 

aandacht aan de bereiding en ingrediënten van onze warme maaltijden. Daarnaast is het belangrijk 
om voldoende te bewegen. Kinderen maken tegenwoordig veel gebruik van telefoons, 

spelcomputers en iPads. Om hier tegenwicht aan te bieden, gaan we zoveel mogelijk naar buiten. 

We motiveren de kinderen om actief en sportief bezig te zijn. En natuurlijk om er plezier in te 
hebben!  

3. Spelen, sporten en talentontwikkeling  

De kinderen maken kennis met verschillende sporten. Vanaf groep 3 worden ze ingedeeld in 
teams die drie maanden lang samen een nieuwe sport leren. Daarna wisselen de teams. Hierbij 

houden we rekening met de interesses en de persoonlijke doelen van ieder kind. Elk team sport 

een uur per dag samen. Daarna komen alle kinderen bij elkaar en kunnen ze buitenspelen, 

activiteiten doen of lekker hangen en kletsen in de chillhoek.  

We bieden zowel teamsporten als individuele sporten aan. Natuurlijk worden successen gevierd. 

Dat bevordert het zelfvertrouwen van de kinderen. Ze leren omgaan met winst en verlies, en met 

elkaar. Kinderen uit groep 1 en 2 krijgen dagelijks activiteiten in spelvorm aangeboden. Deze 
hebben geen competitief karakter en zijn meer gericht op het ontdekken van de wereld om hen 

heen.  

4. Tweetaligheid  

Tweetalig onderwijs past in een samenleving waarin steeds meer Engels wordt gesproken en opent 

deuren naar verschillende culturen. Door al op jonge leeftijd de Engelse taal aan te bieden, wordt 

de taalgevoeligheid van kinderen optimaal benut. Op de Villa Bloom Sports Academy is de helft 

van de sportbegeleiders Engelstalig en de andere helft Nederlands. Zij spreken consequent in hun 



eigen taal. Kinderen die geen Engels of Nederlands spreken leren zo spelenderwijs een nieuwe 

taal.  

Wij zijn erg enthousiast over deze nieuwe samenwerking tussen de Haagse Rugby Club en Villa 

Bloom. We kijken ernaar uit om samen met u en de kinderen sportieve avonturen te beleven.  

Aanbod en tijden   

Wij bieden op de onze Villa Bloom sport after-school een compleet pakket aan waarin school-, 
studie- en vakantiedagen zijn opgenomen. 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:       15.00 - 18.30 uur 

Woensdag:             12.00 - 18.30 uur 

Vakantie- en studiedagen:            08.00 - 18.30 uur 

Prijzen  

  Price per month  
1 day per week   € 227,50 
2 days per week € 455,00 
3 days per week   € 682,50 
4 days per week  € 910,00 
5 days per week € 1137,50


