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?
Wil je meedoen met de naschoolse kunstlessen?
Lever het inschrijfformulier in bij je leerkracht.
Ga je op de dag van de cursus naar de BSO?
Bel: 06-515 61 207

Kunst na School
Basisschool Rehoboth
Hoefblad 13,
2671 WX Naaldwijk
0174-625 271

Kwest
Druivenstraat 30,
2671 SK Naaldwijk
0174-670 303

In het schooljaar 2019-2020 organiseert Basisschool Rehoboth
samen met Westland Cultuurweb naschoolse cursussen in beeldende kunst, muziek, dans en theater.

Doe je mee?
NAALDWIJK

Dance Dance Dance

Dance Dance Dance is een stoere dans cursus voor leerlingen op de basisschool. 6 weken lang gaan de
leerlingen van deze cursus lekker dansen. Tijdens de les word er gewerkt aan coordinatie, motoriek,
houding en uitstraling. Ook gaat de groep werken aan een choreografie die ze tijdens de laatste les
gaan laten zien in een spetterend optreden. Hoe doe je dat eigenlijk? Performen voor een publiek? Dat
ga je leren in deze cursus!
Data:
Tijden:
Groep:

Woensdag 6-11, 13-11, 20-11, 27-11, 11-12, 18-12
12:15 - 13:15 uur
3 t/m 5

door:

Dance Innovation

Bij de piraten

Bij de piraten. We lezen een piratenboekje, iedereen knoopt een doekje om zijn hoofd, we maken
flessenpost en een schatkaart. We maken ook een collage over wat je onderwater ziet, natuurlijk mag
de schat niet ontbreken.

Data:
Tijden:
Groep:

Woensdag 15-1, 22-1, 29-1, 5-2, 12-2, 19-2
12:15 - 13:15 uur
1 t/m 4

door:

Angela Fehrmann

Beestenbende

Kinderen spelen vrij van nature en hebben een rijke fantasie! In de lessen spelen we hierop in met het
thema dieren. We maken gebruik van verschillende ondersteunende muziek, liedjes, verhalen en gebruiksvoorwerpen. Naast de basiselementen van spel, oefenen de kinderen om samen te werken en zich spontaan te uiten. In deze lessen wordt op een speelse wijze een kleine basis gelegd voor theater.

Data:
Tijden:
Groep:

Woensdag 11-3, 18-3, 25-3, 1-4, 8-4, 15-4
12:15 - 13:15 uur
1 t/m 4

door:

Theaterschool Koperen Kees

Muzikale reis rond de wereld

Alle zes de vak domeinen van muziek komen aan bod. Zingen, luisteren naar muziek, spelen op instrumenten, noteren van muziek, componeren van muziek en bewegen op muziek.
Alles gebeurd thematisch: binnen het thema op reis.
We leren liedjes over de dieren die we tegen komen, we gaan dansen en trommelen met de indianen, en
we leren liedjes uit andere landen.

Data:
Tijden:
Groep:

Woensdag 20-5, 27-5, 3-6, 10-6, 17-6, 24-6
12:15 - 13:15 uur
1 t/m 4

door:

De Muziek Mees

Clipdance

Clipdance is een stoere dans cursus voor leerlingen op de basisschool. Tijdens de les word
er gewerkt aan coördinatie, motoriek, houding en uitstraling. De groep gaat werken aan een
choreografie die ze gaan opnemen tijdens de laatste les. De docent maakt hier een gave clip
van. Deze clip wordt opgestuurd naar de school en naar de ouders.
Data:
Tijden:
Groep:

Woensdag 6-11, 13-11, 20-11, 27-11, 11-12, 18-12
13:15 - 14:15 uur
6 t/m 8

Wereldreis

Tijdens deze cursus gaan we op wereldreis: dotsschilderijen maken als de Aboriginals,
een Chinese vlieger, een Afrikaans masker of een dromenvanger. Bij deze cursus waan
je je in een ander land en misschien gaan we ook tijdreizen.

Data:
Tijden:
Groep:

Woensdag 15-1, 22-1, 29-1, 5-2, 12-2, 19-2
13:15 - 14:15 uur
5 t/m 8

Musical

Tijdens deze cursus gaan leerlingen aan de slag met personages, verhalen maken en er
wordt geïmproviseerd. Er wordt aandacht besteed aan zang beweging en spel Het gaat in
de lessen om plezier en creativiteit. Dmv van muziek, zang, beweging en spel maken zij met
elkaar een eigen verhaal.
Data:
Tijden:
Groep:

Woensdag 11-3, 18-3, 25-3, 1-4, 8-4, 15-4
13:15 - 14:15 uur
5 t/m 8

Met elkaar gitaar spelen

‘Een Aap Die Geen Bananen Eet’ 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!
Data:
Tijden:
Groep:

Woensdag 20-5, 27-5, 3-6, 10-6, 17-6, 24-6
13:15 - 14:15 uur
5 t/m 8

