
WATERINGEN

Een cursus van 6 lessen kost € 25,- 

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen met dit gevarieerde 
cultuuraanbod kennis kunnen maken. Er zijn verschillende lessen 
op het gebied van muziek, dans, theater & musical en beeldende 
kunst. Wees op tijd en geef je op voor één van de cursussen.

Wil je mee doen?

Meld je aan via de formulieren in de basisschoolapp van 
de Jozefschool.

Kunst na School

Doe je mee?

In het schooljaar 2019-2020 organiseert St. Jozefbasisschool 

samen met Westland Cultuurweb naschoolse cursussen in 
beeldende kunst, muziek, dans en theater. 

Handig om te weten

Kinderopvang ZON 
Noordweg 26

2291 EE Wateringen

06-1027 6300

St. Jozefbasisschool
Groentelaan 29

2292 AD Wateringen

0174-293 348



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

In 6 lessen maak je kennis met beeldende kunst op verschillende manieren. Zo gaan we kunst kijken, maar 
ook voelen en bespreken. We maken een gezamenlijk kunstwerk van verschillende materialen. Het kunst-
werk zal worden tentoongesteld tijdens de expo “Kunst in de Kroeg”. 
De expositie is 17 april in Nederland3 in Wateringen. 

De kinderen leren hoe ze de sax zelf in elkaar moeten zetten, hoe ze moeten blazen en het instrument moe-
ten vasthouden. Wij werken toe naar het spelen van 2 of 3 liedjes samen en/of met CD.

Data: Dinsdag  5-11, 12-11, 19-11, 26-11, 3-12, 10-12
Tijden: 14:45 - 15:45 uur 
Groep: 3 t/m 6

Data: Maandag  13-1, 20-1, 27-1, 3-2, 10-2, 17-2
Tijden: 14:45 - 15:45 uur
Groep: 1 t/m 3

Data: Dinsdag  10-3, 17-3, 24-3, 31-3, 7-4, 14-4
Tijden: 14:45 - 15:45 uur
Groep: 3 t/m 8

Speel je mee op een ukulele?

Prentenkabinet

Saxofoon

De jacht naar kunst

door:

Sax school RCL

door:

door:

door:

De Muziek Mees

Data: Dinsdag  10-3, 17-3, 24-3, 31-3, 7-4, 14-4
Tijden: 16:00 - 17:00 uur
Groep: 1 t/m 3

In deze lessen leren kinderen op een creatieve wijze, dagelijkse materialen op gekke en 
wonderlijke wijze te gebruiken. Samen met de docent maken de kinderen een verhaal 
en maken gebruik van rekwisieten op wonderlijke wijze.

Huisje , boompje, beestje

Saxofoon

Met elkaar gitaar spelen

Alles op zijn kop

De kinderen leren hoe ze de sax zelf in elkaar moeten zetten, hoe ze moeten blazen en het 
instrument moeten vasthouden. Wij werken toe naar het meeblazen van een popnummer.

Laat je inspireren door een boeiend verhaal en verwerk dit in een kunstwerk. Iedere les 
werk je met verschillende materialen en technieken.

‘Een Aap Die Geen Bananen Eet’  De kinderen leren in een groep van maximaal 12 leerlin-
gen in een korte tijd diverse akkoorden, waarmee ze na de eerste les al twee liedjes kunnen 
zingen.
De kinderen leren de gitaar te stemmen, goed vast te houden een toonladder te spelen en 
we gaan allerlei liedjes op gitaar spelen!

Data: Donderdag  28-5, 11-6, 18-6, 25-6, 2-7, 9-7
Tijden: 16:00 - 17:00 uur
Groep: 7 t/m 8

Data: Maandag  13-1, 20-1, 27-1, 3-2, 10-2, 17-2
Tijden: 16:00 - 17:00 uur
Groep: 4 t/m 7

Data: Dinsdag  5-11, 12-11, 19-11, 26-11, 3-12, 10-12
Tijden: 16:00 - 17:00 uur 
Groep: 4 t/m 8

Theaterschool Koperen Kees

Atelier Kaas

Data: Donderdag  28-5, 11-6, 18-6, 25-6, 2-7, 9-7
Tijden: 14:45 - 15:45 uur
Groep: 5 t/m 6

Ukulele’s zijn populair, kindvriendelijk en makkelijk te bespelen. De kinderen leren in een groep van 
maximaal 15 leerlingen in een korte tijd diverse akkoorden, waarmee ze al snel wat liedjes van de radio 
kunnen spelen. Ze leren de ukulele stemmen, goed vast te houden en de begintoon te spelen.


