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KICKS bestaat 10 jaar! In die tijd zijn we behoorlijk 

uit ons jasje gegroeid met een steeds uitgebreider aanbod. 

Want wat toen populair was, daar hoef je nu vaak niet meer mee aan 

te komen. En de uitstraling van toen, die is inmiddels behoorlijk uit 

de mode. Naast de vele steeds weer nieuwe activiteiten, hebben we 

daarom ook een nieuwe website én nieuw logo. Daarmee zijn we 

gelijk een stuk zichtbaarder voor kinderen, ouders en het onderwijs. 

Want naast organisator van de activiteiten in de naschoolse opvang, 

zijn we steeds meer gaan fungeren als partner van scholen in de  

regio. Zo kunnen we 10 jaar 

kennis en ervaring inzetten 

voor nóg meer kinderen.  

En daar zijn we trots op!

KICKS is jarig  
Na 10 jaar is het tijd voor een nieuw jasje

Een partner van  steeds meer scholenin de regio

Meer weten? 
Bezoek 

onze website: 
2samenkicks.nl

De activiteiten-

aanbieder van 

Kinderopvang 2Samen
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10 JAAR
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Op het podium met het 
Residentie Orkest
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uit tien jaar KICKS 
Koninklijk bezoek in de Generatietuin 

AD Lenteprijs voor Haagse Modderdagen

Aanstelling Projectmanager Onderwijs

Zebra Zebra

Tienjarig jubileum

Eerste studiedag voor personeel

Door lokale samenwerkingen ontstaan de 
mooiste projecten. Ook dat is de kracht van 
KICKS. De Generatietuin is zo’n voorbeeld. 

Samen met Saffier de Residentie realiseerden 
we deze bijzondere plek waar kinderen en 

ouderen wekelijks samen tuinierden.  
Daarmee wonnen we een felbegeerd Appeltje 

van Oranje uit handen van onze koning en 
koningin. Lees meer over generatieprojecten 

op pagina 9.  

Met een Projectmanager Onderwijs 
kunnen we het succes van KICKS 
in de relatie met scholen verder 
verdiepen. Lees meer op pagina 7.

Veel van onze bso’s  
bezochten de voorstelling 
Zebra Zebra van het theater-
gezelschap NTjong.  
Eén groep won bovendien  
een fantastische vip- 
ontvangst. Theater is nog 
steeds een belangrijk onder-
deel in onze buitenschoolse 
opvang. Echte theaterbezoe-
ken, maar ook toneel bij de 
bso. Lees meer op pagina 8. 

Tijdens de eerste studiedag konden mede-
werkers onder andere inspiratie opdoen voor 
wetenschappelijke proefjes, knutselen met 
afvalmateriaal en interactief spel met hand-
poppen. De studiedagen werden later onze 
inspiratiemarkten.

Door het winnen van de Lenteprijs van Fonds 1818 
konden onze plannen voor de Haagse Modderdagen 
werkelijkheid worden in zeven stadsboerde-
rijen. Sinds 2015 organiseren we deze samen met de 
afdeling Natuur- en Milieu Educatie (NME) van de 
gemeente Den Haag om meer kinderen in Den Haag 
de natuur te laten beleven. Lees meer op pagina 14.

2009

2013

2014

2016

2015

Het tienjarig 
jubileum is gevierd met 

feestpakketten op de bso’s, 
vele extra verrassingen en 

feestelijke activiteiten
in de herfstvakantie. 

Kijk snel op
pagina 10-11!

2017

Tien hoogtepunten 
Eerste KICKS-kamp

2Samen wint ‘Groene Giraf’

Bij ons vijfjarig jubileum pakten we groots uit

Kick off Het allereerste KICKS-kamp  
vond plaats in het Kruithuis in 
Delft. Sindsdien is er elk jaar  

zo’n spetterende  
kampeerweek op een  

scoutingterrein. 
Zie ook blz. 16/17.

Trots zijn we op het winnen van de eerste Groene Giraf.  
De prijs is twee jaar lang uitgereikt aan koplopers op het 
gebied van duurzaamheid, die streven naar zo min mogelijk 
impact op het milieu en met natuurbeleving bijdragen aan  
natuurbewustzijn. Daartoe organiseren we nog steeds veel 
groene workshops en participeren we in het programma voor 
Natuur- en Milieueducatie in Den Haag en de gemeente 
Westland. Ook bewegen we onze docenten om duurzaam te 
werken en kinderen hiervan bewust te maken.  

Tien jaar geleden begon KICKS als 
project met een feestelijke kick off. 
Niet wetende wat een succesverhaal 
het tien jaar later nog steeds zou 
zijn! ‘Jumpen’ was toen nog hele-
maal in ;-)

Vijf jaar geleden waren we kind aan huis  
bij Surfdorp F.A.S.T. aan het Scheveningse 
strand. Op een stralende zomerdag  
organiseerden we er een grote workshopdag 
ter ere van het vijfjarig bestaan. Daarmee 
presenteerden we ons workshopaanbod:  
van poppenkastvoorstellingen en strand- 
jutten, tot capoeira en breakdance. 

Van 2008 tot 2013 werkten we samen met 
een orkest dat ruim 100.000 bezoekers per 

jaar trekt: het Residentie Orkest. Hoogtepunten 
waren de optredens in de Dr. Anton Philipszaal 

en het Atrium van het Haagse stadshuis.  
Ook gaven we wijkoptredens in diverse  

verzorgingshuizen. Zie ook blz. 14.

2007

2008

2010

2011

2012

Eerste studiedag voor personeel
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Interview Projectmanager Onderwijs, Elsien Smit

 Tijd voor 
     een ander jasje! 

“Kinderopvang en onderwijs staan samen voor een uitdaging”, vertelt Elsien Smit. 
Ze bekleedt sinds juli 2016 de functie Projectmanager Onderwijs bij 2Samen. 
“Kinderopvang en onderwijs groeien steeds meer naar elkaar toe. 
Dat vraagt om vernieuwingen.” 

“Samen met het onderwijs out-of-the-box durven denken en nieuwe kansen zien 
voor samenwerking in het belang van kinderen en ouders, dat is waar mijn werk om 
draait. Elke samenwerking is en blijft maatwerk. Bij de ene school stemmen we 
enkel de ophaaltijden en het gezamenlijke gebruik van (buiten)ruimten af. Bij andere 
scholen ontstaan (integrale) kindcentra in gezamenlijke accommodaties waarin we 
voor kinderen van 0-12 jaar een samenhangend aanbod bieden, gebaseerd op een 
gedeelde pedagogisch-didactische visie. Er is in dat geval sprake van een doorgaan-
de ontwikkellijn. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers gaan er steeds meer als 
één team functioneren en taken en verantwoordelijkheden worden 
op bestuurs- en managementniveau afgestemd.” 

“Kinderen krijgen in een (integraal) kindcentrum onder-
wijs én opvang aangeboden: inspannen en ontspannen 
zijn met elkaar verweven. Dat is belangrijk want 
kinderen leren de hele dag. Bovendien komt er 
op deze manier een einde aan de versnippering 
van de schooldag, waarin onderwijs wordt 
afgewisseld met voorschoolse, tussenschoolse 
en naschoolse opvang.” 

“Samen met het onderwijs willen we de ont-
wikkeling van kinderen optimaal stimuleren én 
het makkelijker maken voor ouders om werk met 
de zorg van hun kind(eren) te combineren. Als kinder- 
opvang zijn we dan ook steeds meer betrokken in vergaan-
de samenwerkingstrajecten. Door het gedeelde gebruik van 
accommodaties en materialen werken we ook efficiënter.” 

“Al tien jaar ontwikkelen we bij KICKS dagarrangementen voor het 
onderwijs. Daarmee dragen we bij aan een betere aansluiting tussen 
opvang en onderwijs en bieden we een innovatief activiteitenprogramma  
dat is gericht op de vaardigheden die kinderen later nodig hebben. Die doelstelling 
hebben we nog. We blijven ons aanbod vernieuwen en sluiten aan op nieuwe  
ontwikkelingen. Scholen maken daar al jaren dankbaar gebruik van.” 

Wie jarig is trakteert! Daarom kregen 
alle buitenschoolse opvanglocaties 
een feestpakket, compleet met 
inspiratie voor nieuwe activiteiten en 
materiaal om direct zelf mee aan de 
slag te gaan.  

2Samen werkt samen met meer dan de helft van de scholen in  
Den Haag, Naaldwijk en Monster aan de ontwikkeling van kinderen. 
Die samenwerking wordt steeds intensiever en gaat inmiddels veel 
verder dan opvang alleen. Zo worden bijvoorbeeld nieuwbouwprojec-
ten en groene schoolpleinen gerealiseerd. Voor steeds meer scholen 
organiseert KICKS de verlengde schooldagactiviteiten waaraan alle 
leerlingen deelnemen.  

Veel keuze, korte lijntjes 
en nieuwe kansen 
Samenwerking met het onderwijs blijft groeien

“Ik loop even naar de buitenschoolse opvang aan de andere kant 
van ons gebouw en het wordt geregeld!”, vertelt Ellen-Marjon 
Scherf, directeur van de Ds. W.E. den Hertogschool. “Zo kort is het 
lijntje met KICKS die voor ons het naschoolse activiteitenpro- 
gramma in de verlengde schooldag verzorgt. Ouders schrijven  
hun kinderen digitaal in en mocht er een docent uitvallen dan 
wordt er vervanging geregeld. Niet alleen zijn de lessen goed,  
ook de administratieve last vervalt volledig. Ik ben heel positief 
over de samenwerking, die we dan ook graag verder uitbouwen.”

“We zoeken elk jaar wat kinderen nodig hebben, wat bij hen past  
en wat aansluit bij het programma van school. Onze leerlingenraad 
heeft daarin een actieve rol. KICKS biedt volop keuze en kan eigen-
lijk altijd alles regelen. Vaak activiteiten waarmee niet alle kinderen 
vanzelfsprekend in aanraking komen, zoals sport, techniek, kunst, 
theater en natuur.” 

“Muziek was bijvoorbeeld echt een ondergeschoven kindje bij ons. 
Samen met KICKS bieden we nu bijvoorbeeld djembé en dans.  
Ook vonden we dat kinderen meer moeten worden geprikkeld op  
het gebied van techniek. Nu leren kinderen programmeren.”

“Voor kinderen is het vertrouwd als medewerkers van de buiten-
schoolse opvang ook het naschoolse activiteitenaanbod verzorgen. 
We bieden echt een doorgaande lijn, ook inhoudelijk. Toen 2Samen 
in de buitenschoolse opvang over ging op gezonde voeding, sloten 
we daar in het onderwijs bij aan met naschoolse kooklessen.  
Het is een heel natuurlijke wisselwerking omdat we geregeld met 
elkaar om tafel zitten.”

“We zijn zó positief over de samenwerking dat we activiteiten nog 
verder in ons onderwijs willen inbedden. We kijken bijvoorbeeld hoe 
we nog meer winst voor de kinderen kunnen behalen. Zo hebben we 
plannen voor ouder-kind-programma’s zodat ouders ook thuis op 
onderwerpen kunnen inhaken. Onze toekomstvisie? Nóg meer diep-
gang, nog meer samenwerking én nog meer naar elkaar toe groeien.” 

 KICKS voor 
     het onderwijs

Ter ere van de  
opening van het  
nieuwe pand organi-
seerden KICKS en de 
Ds. W.E. den Hertog- 
school in 2016 samen 
een sportieve drum-
clinic op fitnessballen.
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In diverse projecten verbinden we mensen van verschillende generaties 
en achtergronden. Zo hebben we in de afgelopen tien jaar veel 
projecten gedaan samen met ouderen. Sommige dingen zijn van alle 
tijden. Samen breien, tuinieren en een circusvoorstelling opvoeren 
bijvoorbeeld. 

KICKS 
verbindt

“Ook voor opa’s en oma’s 
is het goed om meer te 
bewegen. Wij helpen ze 
daarbij!” (Madelief, 5 jaar)

Theater

“Door activiteiten in series aan te bieden, 
zoals bij KICKS, kun je de diepte in en is  
er ruimte voor educatieve opbouw”, vertelt 
docent Lora Crawford. “Bij mij leren kinderen 
bijvoorbeeld creatief denken, presenteren, 
voor een groep staan en dansen: je ziet hun 
zelfvertrouwen groei en. Een opdracht hoeft 
niet perfect uitgevoerd te worden, bij KICKS 
gaat het om plezier en ervaring. Het hoeft 
ook niet altijd ingewikkeld te zijn. Zoiets  
simpels als verkleden, geeft al een hele  
andere realiteit.”

“Ook op elkaar wachten en omgaan met 
applaus en complimenten zijn leerzaam. 
Structuur geeft daarbij rust maar dat hoeft 
niet schools te zijn, bij KICKS kunnen kinde-
ren juist ook hun energie kwijt. Dat is belang-
rijk na een dag lang zitten op school!”

Bij KICKS mogen kinderen nog fantaseren. Even de dagelijkse routine uit. 
Ze krijgen alle ruimte om vooral veel zelf te verzinnen.  
Bijvoorbeeld tijdens diverse activiteiten Toneel & Theater.
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HERFSTVAKANTIE EXTRA FEESTELIJK

Dit jaar hebben we het traditionele voet-
baltoernooi extra feestelijk opgezet met 
een grote stormbaan, een pannaveld  
en gatendoel. Als grote verrassing 
kwam ADO-powervrouw Maartje 
Looijen, van het Nederlands dames-
team, langs! Zij gaf de startschop van 
de finalewedstrijd, gaf tips, deelde 
handtekeningen uit en ging met ieder-
een op de foto.

In het Zuiderpark deden we 
een extra mooi aangekle-
de vossenjacht en slo-
ten we af met een 
sambafeestje. 
Lekker samen 
muziek maken in 
de buitenlucht!

In Den Haag en Naaldwijk werd 
hard gewerkt aan een circus-

voorstelling. De kinderen draaiden 
met bordjes, gooiden met sjaaltjes 
en vertoonden hun acrobatische 

kunsten.

Het voelt echt als samen
RKBS Christoffel wil het team van KICKS van harte feliciteren 
met hun 10-jarig bestaan. Wij zijn erg blij met de prettige 
samenwerking die wij met jullie hebben en stellen met name 
jullie professionaliteit en persoonlijke benadering zeer op 
prijs. Het voelt echt als samen. Veel plezier met het vieren 
van deze bijzondere mijlpaal!

Chantal de Booy, directeur 
RKBS Christoffel

Focus op talentontwikkeling
Van harte gefeliciteerd met jullie 10-jarig bestaan namens  
KC Toermalijn! Jullie kindgerichte aanpak, met de focus op 
talentontwikkeling, laat kinderen groeien op vele manieren  
en zet ze steviger op hun pad. Op naar nog tien jaar erbij!

Patricia Striekwold, directeur
Kindcentrum Toermalijn

Professioneel en plezierig
De afgelopen jaren heeft onze 
school intensief met 2Samen 
samengewerkt. In eerste instantie 
voor het ontwerp van onze nieuwe 
school, maar later ook voor de 
herinrichting van het schoolterrein 
en de vorming van het Kind-
centrum ‘De Beleving’. Dat  
gebeurde professioneel en  
op plezierige wijze! Hierbij felici-
teer ik KICKS van harte met hun  
tienjarig jubileum. We gaan nu 
voor het eerst met KICKS samen-
werken, maar gezien de uitgebrei-
de ervaring met 2Samen heb ik 
daar alle vertrouwen in!

Richard Young, directeur
OBS Het Volle Leven

Groen ontdekken
De Duinoordschool  
feliciteert KICKS met  
zijn 10-jarige jubileum!  
De Duinoordschool en 
KICKS werken samen  
aan natuurbeleving in  
de groene ontdektuin  
van de school. Nieuws-
gierigheid, verwondering en 
de onderzoekende houding 
staan hierbij centraal.  
Wij wensen KICKS nog  
vele jaren in goede samen-
werking toe!

Ruud Fabrie, directeur
De Duinoordschool

Kinderen én organisatie blij 
met samenwerking
Als basisschool Leyenburg willen  
we KICKS van harte feliciteren met 
hun 10-jarig jubileum! Twee jaar 
geleden is KICKS op onze school 
gestart met het verzorgen van  
cursussen voor onze kinderen.  
Onder het motto “Leren is leuk”, 
biedt onze school een groot aantal 
naschoolse activiteiten / cursussen 
aan in de vorm De Leyenburg-
academie.

Vorig schooljaar zijn we gestart  
met twee activiteiten via KICKS.  
De kinderen waren zeer enthousiast!   
Dit schooljaar verzorgt KICKS maar 
liefst 6 van de 13 activiteiten. 

Deze zijn zeer gevarieerd: Alles over 
Elektronica, Alles over theater, 
Fotografie, Lego model maken, 
Striptekenen en Zelf verf maken. 
Hoewel vooral de kinderen van  
De Leyenburgschool erg enthousiast 
zijn over onze samenwerking met 
KICKS (ruim 210 deelnemers aan 
onze Leyenburg-academie!) geldt  
dat ook voor de organisatie! KICKS 
neemt ons veel werk uit handen.  
Wij zijn er erg blij mee! 

Daarom: Gefeliciteerd en op naar  
de volgende 10 jaar!

Jan Jaarsma, directeur
Leyenburgschool

Gefeliciteerd!	 KICKS	10	jaar		

Om het 10-jarig bestaan van KICKS te vieren, kregen de activiteiten in  de herfstvakantie een extra feestelijk tintje, enkele voorbeelden:
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Medewerkers in de buitenschoolse opvang krij-
gen bij 2Samen steeds meer de ruimte om hun 
passie te delen en talenten in te zetten. Zelf 
KICKSEN noemen we dat. Enthousiaste en 
bevlogen medewerkers maken voor de kinderen 
een wereld van verschil. Zo regelde een mede-
werker die videoproducties maakt in 2015 een 
interview met de minister-president voor een 
geweldige filmreportage. 

Medewerkers kunnen ook trainingen volgen om 
bijvoorbeeld vaker sport- en spel in te zetten of 
om te leren programmeren. Die kennis brengen 
ze bij de buitenschoolse opvang in de praktijk. 
Samen met de kinderen natuurlijk. Ook ontwik-
kelt KICKS steeds weer nieuwe ontdekkisten en 
uitleensets waarmee kinderen zelf aan de slag 
kunnen.

KICKS brengt

   in het werk
passie

              

We juichen het van harte toe dat onze 
medewerkers zelf activiteiten organiseren.  
Zij weten immers precies wat er leeft en speelt  
onder de kinderen en kunnen daardoor snel 
inspringen op hun behoeftes. 

Kinderen uitdagen hun talenten te ontplooien en 
kansen geven om die te ontwikkelen; dat is waar 
het om gaat. Verschillende pedagogisch mede-
werkers geven korte workshops: van proefjes 
uitvoeren en natuurbeleving, tot het programmeren 
van een Bee-Bot (programmeerbare robot).

Bee-Bot  
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Toekomstgericht 
in opvang en onderwijs 
Wat moet een kind kunnen als het later aan zijn 
carrière begint? Welke kennis en vaardigheden 
zijn dan van belang? Voor steeds meer scholen 
ontwikkelen wij activiteitenprogramma’s, 
passend bij de wensen, cultuur en situatie van 
de school. Soms in het kader van een verlengd 
schooldagarrangement, als ondersteuning bij 
de profilering van de school, of om 
kinderen die dat nodig hebben 
(onder schooltijd) een extra 
steuntje in de rug te geven.

Scholen vragen vaak specifiek om de technische 
projecten, zoals 3D-tekenen, 3D-printen, 
computergames maken en programmeren met robots. 
Ook maken kinderen aan de hand van de KICKS-
ontdekkisten kennis met elektronica, magnetisme 
en mechanica. Vanaf 2020 moet het vak Natuur 
& Techniek verplicht op basisscholen worden 

aangeboden, maar het ontbreekt vaak aan de  
tijd en de middelen om een nieuw 

lesaanbod op te zetten. Wij ondersteunen 
daarbij graag, want ook in onze 

buitenschoolse opvang hebben we 
hier ruime ervaring mee.

SPECIAL 2SAMEN 10 JAAR KICKS14

KICKS 
  Volop Variatie

Wij bieden plezier en ontwikkelkansen voor ieder kind en op 
vele vlakken. Want leren en ontdekken kan overal! Languit in 
de modder én op het podium van een concertzaal.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat 
buitenspelen in de natuur de ontwikkeling van 
kinderen enorm stimuleert. Wanneer kinderen vies 
mogen worden, nemen bijvoorbeeld creativiteit, 
nieuwsgierigheid en kwaliteit van het spel toe. 
Het is goed voor het concentratievermogen en 
kinderen leren beter omgaan met risico’s als vallen 
en uitglijden. En niet te vergeten: buitenspelen in 
een natuurlijke omgeving draagt positief bij aan 
houding en gedrag ten opzichte van natuur en 
milieu! 

Samen optreden met het Residentie Orkest  
Van 2008 tot 2013 werkten we samen met 
het Residentie Orkest. Samen muziek maken is 
bijvoorbeeld goed voor de zintuiglijke en motorische 
ontwikkeling en zorgt bovendien voor veel plezier, 
ontspanning en creativiteit. Samenspelen op een 
groot podium met publiek en met zo’n geweldig 
orkest is een ervaring om nooit te vergeten.
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De vakanties 
van KICKS Vakanties maken we extra bijzonder. We hebben dan 

meer tijd voor bijvoorbeeld survivaldagen of andere 
sportieve activiteiten.

Samen kamperen
Sinds 2009 organiseren we gave zomerkampen  
voor de buitenschoolse opvang. Een nachtje 
kamperen, vlotvaren, kanoën, glijden op de 
zeepbaan en lekker lang buitenspelen. Dat is  
echt genieten!
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Kinderen bepalen
Wij vinden het logisch dat kinderen samen bepalen welke activiteiten ze  

willen doen. De nieuwe website (2samenkicks.nl) maakt ons aanbod beter inzichtelijk,  
maar zelf iets bedenken mag natuurlijk ook.

• 

2SAMENKICKS.NLONTDEK HET ZELF

Sla de bladzijde om voor een greep 
uit de jaszak van KICKS

Inspiratie uit 
  de Ontdekkisten

 Wil je meer inspiratie? Kijk dan op 2samenkicks.nl

Wat heb je nodig?
• Donkere ruimte
• Felle (bureau)lamp
• Wit laken
• Verschillende voorwerpen of knip figuurtjes uit 
• Je fantasie!
 
Maak de ruimte extra donker, bijvoorbeeld met vuilniszakken. 
Verzamel verschillende materialen, zoals speelgoedautootjes, 
legopoppetjes etc. Of knip figuurtjes uit karton en plak ze op 
satéstokjes. Hou de voorwerpen voor het licht en en maak zo 
je eigen verhaal op een witte muur of een wit laken.

Dit heb je nodig:
• Propje wc-papier
• Lege fles
 
Dit moet je doen:
Leg de fles op zijn kant op een tafel en leg het propje in de opening 
van de fles. Kan jij het propje in de fles blazen? Hartstikke makkelijk, 
denk je me misschien. Het propje past makkelijk door de opening en 
er zit niets in de fles, toch? Probeer het maar eens!

Schaduwtheater

Propje in de fles

Optische illusie  Zie je een jonge of een oude vrouw?
   Of allebei? Hoe snel kun je switchen?
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