
wateringen

Kunst na School

Doe je mee?

In het schooljaar 2018-2019 organiseert St. Jozefbasisschool 

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

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 p.vonk@jozefschool.wsko.nl

Handig om te weten

Kinderopvang ZON 
Noordweg 26

2291 EE Wateringen

06-10276300

St. Jozefbasisschool
Groentelaan 29

2292 AD Wateringen

0174-293348



Dansende beren, zingende papagaaien of een struisvogel met apenstreken. Samen maken we een 
dierentuin van verhalen. Doe jij ook mee?

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?

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!

Juliette vertelt een boeiend verhaal over de kunstenaar en zijn beroep. De ene keer ben je de beeldhou-
wer en maak je een sculptuur. Maar je gaat ook een schilderij maken, zoals de schilder. En ontwerp je een 
gebouw zoals de architect. Wil je weten welke kunstberoepen er nog meer zijn kom dan naar de workshops 
‘Kunstschatten’ en ontdek ze allemaal.

Data: woensdag  7-11, 14-11, 21-11, 28-11, 12-12, 19-12
tijden: 12:30-13:30 uur
groep: 1 t/m 4

Data: Maandag  14-1, 21-1, 28-1, 4-2, 11-2, 18-2
tijden: 14:50-15:50 uur
groep: 1 t/m 4

Data: Dinsdag  12-3, 19-3, 26-3, 2-4, 9-4, 16-4
tijden: 14:50-15:50 uur
groep: 4 t/m 8

Data: Dinsdag  21-5, 28-5, 4-6, 11-6, 18-6, 25-6
tijden: 14:50-15:50 uur
groep: 3 t/m 5

Data: woensdag  7-11, 14-11, 21-11, 28-11, 12-12, 19-12
tijden: 13:30-14:30 uur
groep: 4 t/m 8

Data: Maandag  14-1, 21-1, 28-1, 4-2, 11-2, 18-2
tijden: 16:00-17:00 uur
groep: 4 t/m 8

Data: Dinsdag  12-3, 19-3, 26-3, 2-4, 9-4, 16-4
tijden: 16:00-17:00 uur
groep: 4 t/m 8

Data: Dinsdag  21-5, 28-5, 4-6, 11-6, 18-6, 25-6
tijden: 16:00-17:00 uur
groep: 6 t/m 8

Hou jij van zingen, muziek, bewegen en toneelspelen en dat allemaal Bij elkaar. Dan mag jij 
deze musicallessen niet missen! Samen maken we een mooi verhaal en spelen die voor de 
ouders. Doe jij mee?

De kinderen leren in een groep van maximaal 12 leerlingen in een korte tijd diverse ak-
koorden, 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 lied-
jes op gitaar spelen! Aan het eind is er een optreden en mogen je vader en moeder komen 
kijken! Capoeira is de spectaculaire Braziliaanse vechtdans op live muziek. 

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

Juliette neemt je mee in de wereld van de straatkunst. We gaan doodlen, taggen, sjablo-
neren, spuiten en nog veel meer. In de laatste les passen we alle technieken toe op een 
zelf meegebracht voorwerp. Bijvoorbeeld een stoel of houten kist, maar een schildersdoek 
mag natuurlijk ook. We sluiten de cursus af met een tentoonstelling, binnen of buiten...

Beestenbende

een muzikale reis rond de wereld!

Kunstschatten

Capoeira

Musical

Met elkaar gitaar spelen! 

Streetart 

Samba en Maculele

Batuque capoeira
door:

Koperen Kees

De Muziek mees

door:

door:

door:
atelier Kaas


