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?
Lever het inschrijfformulier in bij je leerkracht.
Of wilt u meer informatie, mail dan naar:
bredeschool.kyckmar@gmail.com
Ga je op de dag van de cursus naar de BSO bij Smallsteps of
Kwest en wil je deelnemen aan de cursus? Neem dan contact op
met Moniek Oerlemans via moniek.oerlemans@smallsteps.info
of met Carline van Leerdam via kwestkids@stichtingkwest.nl.

Kunst na School
De Kyckert

Mariaschool

BSO Kwest, Kwestival Smallsteps Kyckert

Lange Spruit 88

Koningsspil 47

Windmolen 180

Lange Spruit 88

2291 LC Wateringen

2291 MB Wateringen

2291 KS Wateringen

2291 LC Wateringen

0174-293116

0174-292981

06-10477000

0174-615155

In het schooljaar 2018-2019 organiseren Mariaschool en
De Kyckert samen met Westland Cultuurweb naschoolse
cursussen in beeldende kunst, muziek, dans en theater.

Doe je mee?
wateringen

Kennismaking met Musical

Zingen doen we zo!

Musical: een combinatie van acteren, zingen en dansen. En daarmee een leuk theaterstuk maken!
Je krijgt les van een echte professional uit de musicalwereld. Of je nu al een echte theatertijger bent,
of nog nooit op de planken hebt gestaan; deze cursus is leuk voor iedereen!

We gaan al jouw lievelingsliedjes zingen! Houd je erg van Kinderen voor Kinderen? Ken je
alle liedjes van het Junior Songfestival? Of zing je alle liedjes van Ariana Grande mee? Ze
komen allemaal voorbij! In deze cursus doen we leuke zangoefeningen, leren we hoe je je
stem goed kunt gebruiken en gaan we ook uitproberen om met een microfoon te zingen!

Data:
Tijden:
Groep:
Locatie

Data:
Tijden:
Groep:
Locatie:

Maandag 5-11, 12-11, 19-11, 26-11, 10-12, 17-12
15:15-16:15 uur
4 t/m 8
Mariaschool

door:

Musical Express

Maandag 5-11, 12-11, 19-11, 26-11, 10-12, 17-12
16:15-17:15 uur
4 t/m 8
Mariaschool

Kawaii! Schattige diertjes en poppetjes tekenen

Graffiti tekenen

Ben jij ook zo dol op de L.O.L. ballen en de schattige inhoud? Als je dit niet kent, leg ik het je in de les
snel uit en laat je zien hoe je zelf de allerschattigste poppetjes en diertjes kunt tekenen. In Japan noemen ze dit KAWAII. Een eenhoorntje of een panda met grote ogen, echt te schattig! Ook voor jongens
heel geschikt!

Wil je alles leren over Graffiti? Je kunt niet zomaar op een muur gaan spuiten, je moet wel
weten wat je doet! Zo word je the King of Graffiti!

Data:
Tijden:
Groep:
Locatie

Data:
Tijden:
Groep:
Locatie

Vrijdag 18-1, 25-1, 1-2, 8-2, 15-2, 22-2
15:15-16:15 uur
3 t/m 5
Mariaschool

door:

Park Avenue
Art Studio

Vrijdag 18-1, 25-1, 1-2, 8-2, 15-2, 22-2
16:15-17:15 uur
6 t/m 8
Mariaschool

Coolkids

Dans Fantasie
Bij de dansfantasielessen gebruiken we een thema. In de winter is het koud , maken we sneeuwpoppen
en dansen we op Frozen. In de herfst waait het hard, dwarrelen de bladeren van de bomen en dansen we
in de plassen. Wees creatief en gebruik je fantasie zo dansen we samen een verhaal.

Coolkids is een super stoere workshop. Je leert verschillende streetdance en hip hop
moves op muziek uit de top 40. Door de verschillende moves achterelkaar te zetten
creëer je samen met je docent een echte dans. Samenwerken, meedenken en enthousiast
meedoen zijn de ingrediënten van deze workshop.

Data:
Tijden:
Groep:
Locatie:

Data:
Tijden:
Groep:
Locatie:

Dinsdag 12-3, 19-3, 26-3, 2-4, 9-4, 16-4
15:15-16:15 uur
1 t/m 3
De Kyckert

door:

Dans Creatie

Dinsdag 12-3, 19-3, 26-3, 2-4, 9-4, 16-4
16:15-17:15 uur
4 t/m 7
De Kyckert

Snarenfabriek

Een kikker zegt toet!
Doe je mee met verhalen over kikkers, prinsessen en prinsen en nog veel meer? We zingen en spelen op
muziekinstrumenten om de verhalen nog mooier te maken. Echte instrumenten als klokkenspellen en
trommels, maar ook sambaballen, ratels en boomwhackers bespelen we met elkaar. Doe maar mee!

Muziekinstrumenten met snaren, hoeveel ken jij er? En weet je het verschil tussen
een ukelele en de harp? En heb je al eens gitaar of viool gespeeld? Uitproberen is
natuurlijk hartstikke leuk, maar het is nog véééél leuker dat we meteen met elkaar gaan
muziek maken!

Data:
Tijden:
Groep:
Locatie:

Data:
Tijden:
Groep:
Locatie:

Maandag 13-5, 20-5, 27-5, 3-6, 17-6, 24-6
15:15-16:15 uur
1 t/m 3
De Kyckert

door:

Muziekmeesters WL

Maandag 13-5, 20-5, 27-5, 3-6, 17-6, 24-6
16:15-17:15 uur
4 t/m 6
De Kyckert

