
In schooljaar 2015-2016 organiseren de Aventurijn 
en het Kompas samen met Westland Cultuurweb 
naschoolse kunstcursussen op school. Doe je mee?

Naschoolse cursussen

MAASDIJK

Een cursus van 6 lessen kost € 20,- 

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

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 

Handig om te weten

Het Kompas
Trompstraat 5  
Maasdijk
T 0174 512 628

De Aventurijn
Tuindersweg 52  
Maasdijk
T 0174 514 355

Kwest, Kris Kras
Prinsenlaan 11  
Maasdijk
T 0174 517 614



Leen Dekker van Gitaarstudio ’99 komt gitaarles geven! Wil jij graag gitaar leren spelen? 
Geef je dan op voor deze cursus. Je krijgt in een groepje van maximaal 5 leerlingen een half uur les.

Data: Woensdag 09-09, 16-09, 23-09, 30-09, 07-10, 14-10
Tijden: 14:30 - 15:00 uur > Locatie: Het Kompas
Tijden: 15:00 - 15:30 uur > Locatie: Het Kompas
Tijden: 15:30 - 16:00 uur > Locatie: Het Kompas
Tijden: 16:00 - 16:30 uur > Locatie: Het Kompas
Groep: 5 t/m 8

Wil jij meedoen in een echte mini-musical? In deze cursus werk je samen aan een musical die je 
aan het einde van de cursus in een voorstelling laat zien aan ouders en genodigden. In deze cursus 
zing je, dans je en speel je. Doe je mee! 

Data: Maandag 26-10, 02-11, 09-11, 16-11, 23-11, 30-11
Tijden: 15:30 - 16:30 uur > Locatie: De Aventurijn
Groep: 1 t/m 2

Voor stoere jongens en meiden die wel van een uitdaging houden geeft juf Chantal Hip Hop. 
Wil je stoere moves leren dan ben je in deze les aan het goede adres.

Data: Vrijdag 04-03, 11-03, 18-03, 01-04, 08-04, 15-04
Tijden: 15:30 - 16:30 uur > Locatie: De Aventurijn 
Groep: 3 t/m 5

Altijd al regisseur willen zijn van je eigen animatiefilm? Dit is je kans! Je leert hoe je een stopmotion 
film maakt op plat vlak en driedimensionaal. We leren eerst hoe het eigenlijk werkt door middel van 
verschillende grappige materialen. Later gaan we in groepjes eigen hoofdrolspelers en attributen 
maken, die we fotograferen en animeren. Met als resultaat: jullie eigen animatiefilm!. 

Data: Donderdag 14-01, 21-01, 28-01, 04-02, 11-02, 18-02
Tijden: 15:30 - 16:30 uur > Locatie: Het Kompas
Groep: 4 t/m 6

In deze korte cursus gaan we op muziekavontuur: verschillende instrumenten uitproberen en lied-
jes zingen. We maken er een heel verhaal van. Samen muziek maken, luisteren naar elkaar, spelen 
vóór elkaar en mét elkaar! Welke muziek gebruik je bij het rennen op het strand? Of varen op een 
schip? Een avontuurlijke workshop doorspekt met muzikaliteit, creativiteit en samenspel. 

Data: Dinsdag 10-05, 24-05, 31-05, 07-06, 14-06, 21-06
Tijden: 15:30 - 16:30 uur > Locatie: Het Kompas
Groep: 1 t/m 4

Wil jij meedoen in een echte mini-musical? In deze cursus werk je samen aan een 
musical die je aan het einde van de cursus in een voorstelling laat zien aan ouders en 
genodigden. In deze cursus zing je, dans je en speel je. Doe je mee! 

Data: Maandag 26-10, 02-11, 09-11, 16-11, 23-11, 30-11
Tijden: 16:30 - 17:30 uur > Locatie: De Aventurijn
Groep: 3 t/m 8

Voor stoere jongens en meiden die wel van een uitdaging houden geeft juf Chantal Hip 
Hop. Wil je stoere moves leren dan ben je in deze les aan het goede adres.

Data: Vrijdag 04-03, 11-03, 18-03, 01-04, 08-04, 15-04
Tijden: 16:30 - 17:30 uur > Locatie: De Aventurijn 
Groep: 6 t/m 8

Altijd al regisseur willen zijn van je eigen animatiefilm? Dit is je kans! Je leert hoe je 
een stopmotion film maakt. We beginnen met een storyboard en je eigen stopmotion 
van papier, speelgoed en klei. Daarna gaan we geluidsopnamen maken en monteren. 
Met als resultaat: jullie eigen reeks animatiefilmpjes!

Data: Donderdag 14-01, 21-01, 28-01, 04-02, 11-02, 18-02
Tijden: 16:30 - 17:30 uur > Locatie: Het Kompas
Groep: 7 t/m 8

Lijkt het je leuk om in een bandje te spelen, maar speel je geen instrument? Dan is dit 
je kans! In deze cursus leer je een aantal liedjes van de radio te spelen. Je mag meer-
dere instrumenten uitproberen. We sluiten af met een optreden met drums, gitaar, 
keyboard, zang en ukelele. 

Data: Dinsdag 10-05, 24-05, 31-05, 07-06, 14-06, 21-06
Tijden: 16:30 - 17:30 uur > Locatie: Het Kompas
Groep: 6 t/m 8
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