
Een cursus van 6 lessen kost € 25,- 

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen! 
Wanneer u wegens financiële omstandigheden niet in staat bent 
één of meerdere van deze cursussen te betalen, kunt u hierover 
contact opnemen met de directeur van de school.

Wil je mee doen?

Meld je aan via w.hendriks@verburch-hof.wsko.nl 

Ga je op deze dag naar de BSO? Neem dan contact op 
met Miranda Neijts via westhof@smallsteps.info

Handig om te weten

Verburch-hof
De Ruijtbaan 81 Poeldijk
0174-210410

Smallsteps Westhof
De Ruijtbaan 81 Poeldijk
0174-246992

poeldijk

kunst na School

doe je mee?

In het schooljaar 2018-2019 organiseert Verburch-hof samen 
met Westland Cultuurweb naschoolse cursussen in 
beeldende kunst, muziek, dans en theater. 
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Atelier Angela 
Fehrmann

Bij een reeks lessen werkt de groep aan één lipdub waarin ze leren dansen, playbacken, acteren en 
samen werken. Ze letten op uitstraling, presentatie en het vertellen van het verhaal. Tegen het eind 
van de workshops wordt er een échte clip opgenomen die de docent monteert en het opstuurt naar de 
leerkracht van de groep voor een super leuk aandenken.

Zelf een animatiefilm maken? Mèt je eigen soundtrack? Videokunstenaar Rob van Pelt en muzikant 
Daniël Lehmann leren je alle geheimen van de film- en geluidsstudio.

Iedere week ga je spelen op een ander instrument (de gitaar, een djembë, een ukelele) of je gaat swingende 
ritmes spelen met percussie instrumenten. We gaan experimenteren, proberen, basistechnieken leren en 
vooral veel muziek maken! Sterker nog, het wordt een feestje! Kom je ook?
Er wordt naar een gezamenlijk slotoptreden toegewerkt.

Kun je heel goed knippen? Anders leer je het hier wel! Wil je de mooiste kunstwerken maken van glimmend 
materiaal? Of juist heel mooie kleuren en prints combineren? Of wil je juist een kunstwerk maken dat je 
aan wilt raken om te kunnen voelen? Kom en geef je op!

Ben je gek op voorlezen en verhalen over elfjes en kabouters die avonturen beleven? Ben je dol op verkle-
den? En vind je het leuk om samen met andere kinderen te springen en te dansen? Geef je dan op voor de 
toneellessen. Met elkaar gaan we een echte toneelvoorstelling maken.

data: donderdag  13-9, 20-9, 27-9, 4-10, 11-10, 18-10
Tijden: 14:45-15:45 uur 
Groep: 3 t/m 5

data: dinsdag  6-11, 13-11, 20-11, 27-11, 11-12, 18-12
Tijden: 14:45-15:45 uur
Groep: 3 t/m 8

data: dinsdag  15-1, 22-1, 29-1, 5-2, 12-2, 19-2
Tijden: 14:45-15:45 uur 
Groep: 4 t/m 8

data: Maandag  11-3, 18-3, 25-3, 1-4, 8-4, 15-4
Tijden: 14:45-15:45 uur
Groep: 1 t/m 4

data: Vrijdag  17-5, 24-5, 7-6, 14-6, 28-6, 5-7
Tijden: 14:45-15:45 uur
Groep: 1 t/m 4

data: donderdag  13-9, 20-9, 27-9, 4-10, 11-10, 18-10
Tijden: 15:45-16:45 uur
Groep: 6 t/m 8

data: dinsdag  6-11, 13-11, 20-11, 27-11, 11-12, 18-12
Tijden: 15:45-16:45 uur
Groep: 3 t/m 8

data: dinsdag  15-1, 22-1, 29-1, 5-2, 12-2, 19-2
Tijden: 15:45-16:45 uur
Groep: 4 t/m 8

data: Maandag  11-3, 18-3, 25-3, 1-4, 8-4, 15-4
Tijden: 15:45-16:45 uur
Groep: 6 t/m 8

data: Vrijdag  17-5, 24-5, 7-6, 14-6, 28-6, 5-7
Tijden: 15:45-16:45 uur
Groep: 5 t/m 8

Bij een reeks lessen werkt de groep aan één lipdub waarin ze leren dansen, playbacken, 
acteren en samen werken. Ze letten op uitstraling, presentatie en het vertellen van het ver-
haal. Tegen het eind van de workshops wordt er een échte clip opgenomen die de docent 
monteert en het opstuurt naar de leerkracht van de groep voor een super leuk aandenken.

Zelf een animatiefilm maken? Mèt je eigen soundtrack? Videokunstenaar Rob van Pelt en 
muzikant Daniël Lehmann leren je alle geheimen van de film- en geluidsstudio.

Iedere week maken we een muzikale reis! Zo komen we grappige dieren tegen die ons 
liedjes leren zingen.We gaan spelen op allerlei wonderlijke instrumenten... 
Gaan trommelen met de indianen en leren echte Afrikaanse liedjes.
En tot slot geven we  een optreden! Doe je mee?

Afdrukken als de beste? Monoprint is een afdruk die je maar een keer kunt maken. Het 
is dus best spannend wat het wordt. Of wil je liever kijken wat er gebeurt als je een netje 
afdrukt of boomschors of ribbelkarton? Ook gaan we met een gutsje (een mesje) een 
linosnede maken. Misschien kun je zelfs een afdruk in meerdere kleuren maken.

Het sprookje van Sneeuwwitje in een modern jasje. Sneeuwwitje ontmoet Roodkapje. Er 
komen rappende dwergen, mobiele telefoons zonder bereik en computers in voor. En na-
tuurlijk een hele knappe prins. Van al deze ingrediënten maken we samen een voorstelling.

lipdub

Hoor je wat ik zie?

de knipkunstenaar

Het instrumentenfeestje, speel je mee?!

Huppeldepup de zeurkous

lipdub

Hoor je wat ik zie?

Afdrukken maar

een muzikale reis rond de wereld!

Sneeuwwitje en de rappende dwergen


