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 charlotte.nederpel.bbs@gmail.com
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 Ditty Schipper via dschipper@okidoki-kdv.nl

Kunst na School
De Kameleon
Boelhouwerstraat 1
Heenweg
0174-413364

Okidoki
Boelhouwerstraat 1
Heenweg
0174-630358

Okidoki
Boelhouwerstraat 1
Heenweg
0174-870127

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

Doe je mee?
heenweg

Kidsdance

Show, Musical en Dans

Kidsdance is ook een stoere dansles voor de jongere leerlingen. We werken aan coördinatie, ritme
en maken leuke dansen op hippe kidsmuziek! Ook kunnen de kinderen hun eigen creativiteit en
fantasie kwijt in deze lessen.

Show/Musical/Dans. Op swingende musical liedjes word er aandacht besteed aan
leuke danspassen maar ook ben je bezig met mimiek, drama en toneel. Goed voor de
uitdrukkingsvaardigheden maar ook motoriek en creativiteit worden gestimuleerd. In
deze les is er namelijk veel vrijheid voor creativiteit en fantasie van de leerling en zal
de docent een leuke musical choreografie op maat maken aangepast aan de groep.

Data:
Tijden:
Groep:

Data:
Tijden:
Groep:

Maandag 5-11, 12-11, 19-11, 26-11, 10-12, 17-12
14:15-15:15 uur
1 t/m 2

door:

Dance Innovation

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

Een muzikale reis rond de wereld!

Speel mee op een djembé en voel de bas in je buik!

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 een groep van maximaal 15 leerlingen, worden de basisvaardigheden van het
djembé spelen aangeleerd. De kinderen leren verschillende ritmes te spelen, waarin
ze gaan variëren, combineren en dirigeren. Stilzitten lijkt onmogelijk! Aan het einde
geven we een swingend optreden waarbij je vader en moeder ook mee mogen doen!

Data:
Tijden:
Groep:

Data:
Tijden:
Groep:

Donderdag 17-1, 24-1, 31-1, 7-2, 14-2, 21-2
14:15-15:15 uur
1 t/m 4

door:

De Muziek Mees

Donderdag 17-1, 24-1, 31-1, 7-2, 14-2, 21-2
15:15-16:15 uur
4 t/m 8

Beestenboel

Street Art

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.

Juliette neemt je mee in de wereld van de straatkunst. Maak kennis met bekende straatkunstenaars zoals bijvoorbeeld Keith Haring en werk zoals hij werkte. We gaan doodlen, taggen,
sjabloneren, 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...

Data:
Tijden:
Groep:

Data:
Tijden:
Groep:

Maandag 11-3, 18-3, 25-3, 1-4, 8-4, 15-4
14:15-15:15 uur
1 t/m 4

door:

Atelier Kaas

Maandag 11-3, 18-3, 25-3, 1-4, 8-4, 15-4
15:15-16:15 uur
5 t/m 8

Dierenmanieren

Sneeuwwitje en de rappende dwergen

Wil je stampen als een olifant, blaffen als een hond, brullen als een dino? Of misschien toch liever
kopjes geven als een poes? En wil je verhalen horen, ze zelf verzinnen en je verkleden als je favoriete dier? Geef je dan op voor de lessen Dierenmanieren.

Het sprookje van Sneeuwwitje in een modern jasje. Sneeuwwitje ontmoet Roodkapje. Er komen rappende dwergen, mobiele telefoons zonder bereik en computers
in voor. En natuurlijk een hele knappe prins. Van al deze ingrediënten maken we
samen een voorstelling.

Data:
Tijden:
Groep:

Data:
Tijden:
Groep:

Maandag 13-5, 20-5, 27-5, 3-6, 17-6, 1-7
14:15-15:15 uur
1 t/m 4

door:

Spring Cultuur
Producties

Maandag 13-5, 20-5, 27-5, 3-6, 17-6, 1-7
15:15-16:15 uur
5 t/m 8

