Handig om te weten
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 ekohler@stoow.nl
Kijk voor meer informatie op www.obsdedriekleur.nl
Ga je op de dag van de cursus naar de BSO bij Okidoki en
wil je deelnemen aan de cursus? Neem dan contact op
met de leidingevende van de BSO.

Kunst na School
OBS de Driekleur
Locatie Dalton
Spinel 6-8
2691 TM ‘s-Gravenzande
0174-414023

OBS de Driekleur
Locatie Wilhelmina
Van der Kest Wittensstraat 3
2691 XD ‘s-Gravenzande
0174-526060

Okidoki
Dresdenweg 1
2692 AA ‘s-Gravenzande
0174-441510

In het schooljaar 2018-2019 organiseert OBS de Driekleur
samen met Westland Cultuurweb naschoolse cursussen in
beeldende kunst, muziek, dans en theater.

Doe je mee?
‘s- Gravenzande

Een muzikale reis rond de wereld!

Speel je mee op ukulele?

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?

Ukulele’s zijn ‘kleine gitaren’ met vier snaren. We gaan leren hoe je liedjes kan spelen op dit
mooie, vrolijke instrument. Na de eerste les spel je meteen je eerste liedje.
En als er dan ook nog een kazoo bij komt is het feest compleet!
Er wordt naar een gezamenlijk slotoptreden toegewerkt.

Data:	Donderdag 8-11, 15-11, 22-11, 29-11, 13-12, 20-12
Tijden:
15:00-16:00 uur
Groep:
1 t/m 4
Locatie
Wilhelmina

Data:	Donderdag 8-11, 15-11, 22-11, 29-11, 13-12, 20-12
Tijden:
16:00-17:00 uur
Groep:
3 t/m 5
Locatie
Wilhelmina

door:

De Muziek mees

Prentenkabinet

Musical

Samen met de docent duikelen de kinderen in de mooie verhalen van prentenboeken en spelen de
kinderen als vanzelfsprekend mee.

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?

Data:
Maandag 14-1, 21-1, 28-1, 4-2, 11-2, 18-2
Tijden:
15:00-16:00 uur
Groep:
1 t/m 3
Locatie	Dalton

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
Locatie	Dalton

door:

Koperen Kees

Tekenvaardigheid voor de jeugd

Tekenen met je hart

Je krijgt uitleg over de tekenmaterialen. Je leert je eigen zelfexpressie te ontwikkelen door te tekenen op
jouw unieke manier. In de les wordt ook gekeken waar jij je het liefst in wil ontwikkelen zodat de lessen
hierop kunnen worden aangepast. Voorop staat het plezier en lekker creatief bezig zijn!

Tekentherapeute Marijke Comello neemt de kinderen mee op ontdekkingsreis naar hun
hart. In een eigen klein schetsboekje gaan ze tekenspelletjes doen wat met het hart/gevoel
te maken heeft. Het verbinden met het eigen hart geeft een positief gevoel tijdens het tekenen. De cursus is leerzaam en leuk omdat er allerlei tekentechnieken worden gebruikt.

Data:	Dinsdag 12-3, 19-3, 26-3, 2-4, 9-4, 16-4
Tijden:
15:00-16:00 uur
Groep:
4 t/m 8
Locatie	Dalton

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
Locatie	Dalton

door:

Monartiste

Kleurenkunstenaar

Maak je eigen spiegeltje

Voel jij je een echte kunstenaar? Dat ben je ook! Wil je alles met verf doen wat thuis niet mag? Wij doen
dat hier! Kun je al kleuren mengen? Het zou je verbazen wat voor een kleurenkunstenaar je bent.
Kom en geniet van alle kleuren.
Data:
Tijden:
Groep:
Locatie

Maandag 13-5, 20-5, 27-5, 3-6, 17-6, 24-6
15:00-16:00 uur
1 t/m 4
Wilhemina

door:

Atelier
Angela Fehrmann

Vind je mozaïek ook zo mooi? Wil je leren hoe je zo’n mozaïek maakt? Wil je je eigen spiegel
ontwerpen? Kom dan naar deze cursus.

Data:
Tijden:
Groep:
Locatie

Maandag 13-5, 20-5, 27-5, 3-6, 17-6, 24-6
16:00-17:00 uur
5 t/m 8
Wilhelmina

