
MAASDIJK

Het Kompas
Trompstraat 5  
2676 XH Maasdijk
0174-512 628

De Aventurijn
Tuindersweg 52  
2676 BJ Maasdijk
0174-514 355

Kwest, Kris Kras
Prinsenlaan 11  
2676 VN Maasdijk
0174-517 614

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 
naschoolscultuuraanbodmaasdijk@hotmail.com 

Ga je op de dag van de cursus naar de BSO? Neem contact 
op met Piny Fiers via kriskras@stichtingkwest.nl 

Kunst na School

Doe je mee?

In het schooljaar 2019-2020 organiseert Het Kompas en 
de Aventurijn samen met Westland Cultuurweb naschoolse 
cursussen in beeldende kunst, muziek, dans en theater. 

Handig om te weten



Capoeira is de spectaculaire Braziliaanse vechtdans op live muziek. In de Capoeira cirkel kan iedereen 
zijn beste moves laten zien in het uitdagende spel van vechtkunst, dans en acrobatiek. Zo wordt het een 
sportief feestje zonder winnaars of verliezers. Ook leer je trommelen op Braziliaanse instrumenten en 
zing je Braziliaanse liedjes. Een supercomplete sport dus waar iedereen plezier aan kan beleven!

In deze lessen leren de kinderen naar aanleiding van prentenboeken spelenderwijs kennis met theater en 
zich creatief te uiten.

De kinderen duiken in fantasievolle verhalen en prentenboeken waar muziek in zit. Het (voor)lezen, plaat-
jes kijken en het naspelen vormen het vertrekpunt om met muzikale activiteiten aan de slag te gaan. We 
zingen liedjes en maken muziek op instrumenten die bij de verhalen passen.  In deze lessen leren kinderen 
op een muzikale wijze hun fantasie te gebruiken.

Data: Maandag  4-11, 11-11, 18-11, 25-11, 9-12, 16-12
Tijden: 14:45-15:45 uur 
Groep: 1 t/m 4
Locatie: Aventurijn

Data: Dinsdag  14-1, 21-1, 28-1, 4-2, 11-2, 18-2
Tijden: 14:45-15:45 uur
Groep: 4 t/m 8
Locatie: Kompas

Data: Maandag  9-3, 16-3, 23-3, 30-3, 6-4, 20-4
Tijden: 14:45-15:45 uur
Groep: 1 t/m 3
Locatie: Aventurijn

Helemaal verknipt

Capoeira

Een kikker zegt Toeet!

Prentenkabinet

door:

Muziekmeesters Westland

door:

door:

door:

Miranda Pronk

Data: Maandag  9-3, 16-3, 23-3, 30-3, 6-4, 20-4
Tijden: 15:45-16:45 uur
Groep: 4 t/m 8
Locatie: Aventurijn

Samba is de beroemde warme en ritmische dans uit Brazilië met veel swing en souples-
se. Maculele is een dans met stokken in tweetallen. Ook leer je trommelen op Brazili-
aanse instrumenten en zing je Braziliaanse liedjes.

Avontuurlijke verhalen

Gitaar spelen

Wat zijn we weer druk

Samba & Maculele

Gitaarspelen is gaaf. Je kunt in 6 lessen al een paar akkoorden en liedjes leren. Je krijgt 
een gitaar mee naar huis om thuis te oefenen. Natuurlijk gaan we zingen en jezelf begelei-
den! In de laatste les is er een optreden en mogen je vader en moeder, broertjes en zusjes 
komen kijken! 

De kinderen en leren de basiselementen van spelen gebaseerd op bekende kinderboeken, 
zoals  het verhaal van Alice in wonderland of het verhaal van de jongen die nooit groot 
wilde worden. Samen werken ze naar een leuke eindpresentatie.

Met verschillende druktechnieken, drukken op verschillende ondergronden. 
We gaan kijken hoe en waarom kunstenaars dat vroeger deden en experimenteren met 
vormen en kleur. In de laatste les gaan we onze eigen tas bedrukken in 1 of meerdere  
druktechnieken, incl. wasvoorschrift.

Data: Vrijdag  22-5, 29-5, 5-6, 12-6, 19-6, 26-6
Tijden: 15:45-16:45 uur
Groep: 4 t/m 8
Locatie: Kompas

Data: Dinsdag  14-1, 21-1, 28-1, 4-2, 11-2, 18-2
Tijden: 15:45-16:45 uur
Groep: 4 t/m 8
Locatie: Kompas

Data: Maandag 4-11, 11-11, 18-11, 25-11, 9-12, 16-12
Tijden: 15:45-16:45 uur 
Groep: 5 t/m 8
Locatie: Aventurijn

Batuque Capoeira Holland

Theaterschool Koperen Kees

Data: Vrijdag  5-6, 12-6, 19-6, 26-6, 10-7
Tijden: 14:45-15:45 uur
Groep: 1 t/m 3
Locatie: Kompas

Wat voor mooie dingen kunnen we maken van alleen knipsels, we gaan ontdekken welke kunstenaars 
knipte en plakte en waarom. Elke les wordt een nieuw ‘schilderij’ gemaakt van gerecycled tijdschriften, 
en gebruiken we repen gekleurd papier als ‘verf’. De laatste les wordt een 3D collage gemaakt, en de 
‘schilderijen’ van de vorige lessen worden gepresenteerd in een map.


