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, dan kunt u
contact opnemen met de directeur van de school.

Wil je mee doen?
Wil je meedoen met de naschoolse lessen? Vraag bij jouw
leerkracht naar het inschrijfformulier!

Kunst na School
OBS Willemsschool
Zilvermeeuwstraat 1
2681 TT Monster
0174 - 212 646

In het schooljaar 2020-2021 organiseert OBS Willemsschool
samen met Westland Cultuurweb naschoolse cursussen in
beeldende kunst, muziek, dans en theater.

Doe je mee?
MONSTER

Prentenkabinet

Musical

Data:
Tijden:
Groep:

Data:
Tijden:
Groep:

Samen zingen, dansen en spelen. De kinderen duiken met de docent in de mooie verhalen van prentenboeken en spelen als vanzelf mee. Tijdens de laatste les zijn de ouders van harte welkom om te komen
kijken.

Donderdag 5-11, 12-11, 19-11, 26-11, 3-12, 10-12
door:
14:50 - 15:50 uur
Theaterschool
1 t/m 3 max. 15 leerlingen

Koperen Kees

Saxofoon spelen

Tijdens deze cursus ga je aan de slag met je ‘eigen’ saxofoon. Stap voor stap gaan we leren hoe je het
instrument in elkaar zet, hoe je er geluid uit krijgt en wat je moet doen om er een liedje op te kunnen
blazen. We gaan er in 6 lessen voor zorgen dat we samen een aantal liedjes kunnen spelen. Deze
liedjes laten wij aan het eind van de cursus horen aan ons publiek!
Data:
Tijden:
Groep:

Dinsdag 12-1, 19-1, 26-1, 2-2, 9-2, 16-2
14:50 - 15:50 uur
5 t/m 6 max. 8 leerlingen

door:

Saxschool RCL

De giraf die wilde tekenen en dansen

Kom je luisteren naar het verhaal over de Giraf die wilde tekenen en dansen? Je mag zelf bedenken hoe
het verder gaat. Ook doen we de giraffendans en groeien we als een boom. We tekenen een giraf met
krijt en zijn robotvriend met wasco. We schilderen met scheerschuim en glijverf.

Data:
Tijden:
Groep:

Maandag 1-3, 8-3, 22-3, 29-3, 12-4, 19-4
14:50 - 15:50 uur
2 t/m 4 max. 10 leerlingen

door:

In het Sleutelbos

Breakdance

Meester James komt graag coole breakdance moves uitleggen aan de kinderen. We leren hen de basis van
breakdance nog veel meer leuke dingen. We eindigen de laatste les met een spetterend optreden!

Data:
Tijden:
Groep:

Donderdag 27-5, 3-6, 10-6, 17-6, 24-6, 1-7
14:50 - 15:50 uur
3 t/m 5 max. 15 leerlingen

door:

Dance Innovation

Hou jij van zingen, muziek, bewegen en toneelspelen en dat allemaal bij elkaar? Dan mag
jij deze musicallessen niet missen! Samen maken we een minivoorstelling die we in de
laatste les voor de ouders spelen. Doe jij mee?

Donderdag 5-11, 12-11, 19-11, 26-11, 3-12, 10-12
15:50 - 16:50 uur
4 t/m 8 max. 15 leerlingen

Saxofoon spelen

Tijdens deze cursus ga je aan de slag met je ‘eigen’ saxofoon. Stap voor stap gaan we
leren hoe je het instrument in elkaar zet, hoe je er geluid uit krijgt en wat je moet doen
om er een liedje op te kunnen blazen. We gaan er in 6 lessen voor zorgen dat we samen
een aantal liedjes kunnen spelen. Deze liedjes laten wij aan het eind van de cursus
horen aan ons publiek!
Data:
Tijden:
Groep:

Dinsdag 12-1, 19-1, 26-1, 2-2, 9-2, 16-2
15:50 - 16:50 uur
7 t/m 8 max. 8 leerlingen

Maak je eigen stripboek

Lees jij graag de Donald Duck? En vind je het leuk om te tekenen? Kom dan je eigen
stripboek maken. We krijgen inspiratie door strips te bekijken en oefenen de techniek
van het striptekenen. Dan ga je aan de slag met je verhaal. Ook ontwerp je een kaft en
maak je er een persoonlijk stripboek van.
Data:
Tijden:
Groep:

Maandag 1-3, 8-3, 22-3, 29-3, 12-4, 19-4
15:50 - 16:50 uur
5 t/m 8 max. 15 leerlingen

Breakdance

Meester James komt graag coole breakdance moves uitleggen aan de kinderen. We leren
hen de basis van breakdance nog veel meer leuke dingen. We eindigen de laatste les met
een spetterend optreden!

Data:
Tijden:
Groep:

Donderdag 27-5, 3-6, 10-6, 17-6, 24-6, 1-7
15:50 - 16:50 uur
6 t/m 8 max. 15 leerlingen

