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.
Ga je op de dag van de cursus naar de BSO?
Neem dan contact op met Carline van Leerdam via
kwestkids@stichtingkwest.nl

Kunst na School
Montessorischool Naaldwijk
Schubertstraat 2
2671 TB Naaldwijk
0174-628932

BSO Kwest, KwestKids
Druivenstraat 30
2671 SK Naaldwijk
0174-623064

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

Doe je mee?
Naaldwijk

Beestenbende

Musical

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

Data:
Tijden:
Groep:

Maandag 10-9, 17-9, 24-9, 1-10, 8-10, 15-10
15:00-16:00 uur
1 t/m 4

door:

Koperen Kees

Maandag 10-9, 17-9, 24-9, 1-10, 8-10, 15-10
16:00-17:00 uur
4 t/m 8

Coolkids

Breakdance

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

Heb jij de moves? Leer de basis van breakdance en andere coole tricks en moves in onze
breakdance les. Breakdance, ook wel bekend als breaking of b-boying is een van de meest
herkenbare dansstijlen van de hiphop scene. In deze les leer je de basis van breakdance en
natuurlijk ook een coole trick.

Data:	Dinsdag 6-11, 13-11, 20-11, 27-11 ,11-12 , 8-12
Tijden:
15:00-16:00 uur
Groep:
4 t/m 7

Data:	Dinsdag 6-11, 13-11, 20-11, 27-11, 11-12, 18-12
Tijden:
16:00-17:00 uur
Groep:
6 t/m 8

door:

Dans Creatie

Beestenboel

Kunstschatten:

Je wordt meegenomen in een boeiend verhaal over lelijke eendjes, babyzeepaardjes, circusolifanten op
de vlucht en het hotel van de insecten. Zij maakt elke les een kunstwerk. De ene keer van piepschuim dan
weer van hout. Je gaat rijgen, plakken, knippen, prikken, timmeren, stempelen en verven
Data:	Donderdag 10-1, 17-1, 31-1, 7-2, 14-2, 21-2
Tijden:
15:00-16:00 uur
Groep:
1 t/m 4

door:

Atelier Kaas

We halen alles uit de (muziek)kast!

Juliette vertelt een boeiend verhaal over de kunstenaar en zijn beroep. De ene keer ben je
de beeldhouwer 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:	Donderdag 10-1, 17-1, 31-1, 7-2, 14-2, 21-2
Tijden:
16:00-17:00 uur
Groep:
3 t/m 5

Met elkaar gitaar spelen!

Alle zes de vakdomeinen van muziek komen aan bod. Zingen, luisteren naar muziek, spelen op instrumenten, noteren van muziek, componeren van muziek en bewegen op muziek. Kinderen leren in een groep van
circa 20 leerlingen, met alle facetten die de muziek rijk is, te spelen. Diverse instrumenten, muziekstijlen,
liedjes en bewegingen komen voorbij. Er wordt naar een gezamenlijk slotoptreden toegewerkt.

De kinderen leren in een groep van maximaal 12 leerlingen 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!
Aan het eind is er een optreden en mogen je vader en moeder komen kijken!

Data:	Donderdag 7-3, 14-3, 21-3, 28-3, 4-4, 11-4
Tijden:
15:00-16:00 uur
Groep:
1 t/m 5

Data:	Donderdag 7-3, 14-3, 21-3, 28-3, 4-4, 11-4
Tijden:
16:00-17:00 uur
Groep:
4 t/m 8

door:

De Muziek Mees

Kawaii! Schattige diertjes en poppetjes tekenen

Striptekenen

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!
Data:	Dinsdag 14-5, 21-5, 28-5, 4-6, 11-6, 18-6
Tijden:
15:00-16:00 uur
Groep:
3 t/m 5

door:

Park Avenue
Art Studio

Wil je alles leren over striptekenen, en ook je eigen stripverhaal maken, schrijf je dan gauw
in! Je zult verbaasd zijn wat je allemaal kunt tekenen en iedereen vindt het leuk je verhaal
te bekijken en te lezen!
Data:	Dinsdag 14-5, 21-5, 28-5, 4-6, 11-6, 18-6
Tijden:
16:00-17:00 uur
Groep:
6 t/m 8

