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?
Meld je dan via
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
0174-628 932

BSO Kwest, KwestKids
Druivenstraat 30
2671 SK Naaldwijk
0174-623 064

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

Doe je mee?
NAALDWIJK

De kunst van tekenen en schilderen

We leren over Mondriaan en Matisse. We gaan aan de slag met sjablonen en je leert op een speelse en
leuke manier de wereld van Kunst kennen. Ben je creatief en wil je eens wat vaker tekenen en kunst
maken dan is deze workshop echt iets voor jou!

Data:
Tijden:
Groep:

Maandag 2-11, 16-11, 23-11, 30-11, 7-12, 14-12
15:00 - 16:00 uur
3 t/m 5 max. 10 leerlingen

door:

Miranda Pronk

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:

Donderdag 14-1, 21-1, 28-1, 4-2, 11-2, 18-2
15:00 - 16:00 uur
2 t/m 4 max. 10 leerlingen

door:

In het Sleutelbos

Wat een poppenkast

Maak je eigen verhaal voor jouw zelfgemaakte poppenkast.Je gaat stempelen, tekenen, poppen en
monsters ontwerpen en nog veel meer. De laatste les sluiten we af met een tentoonstelling van alle
poppenkasten. Aan wie ga jij je verhaal vertellen?

Data:
Tijden:
Groep:

Dinsdag 9-3, 16-3, 23-3, 30-3, 6-4, 13-4
15:00 - 16:00 uur
1 t/m 3 max. 10 leerlingen

door:

Atelier Kaas

Snarenfabriek

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! Aan het einde van de cursus heb je een eigen
muziekboek en in de laatste les laat je aan ouders, broertjes en zusjes horen wat je geleerd hebt.
Data:
Tijden:
Groep:

Donderdag 20-5, 27-5, 3-6, 10-6, 17-6, 24-6
15:00 - 16:00 uur
3 t/m 5 max. 8 leerlingen

door:

Muziekmeesters Westland

De kunst van tekenen en schilderen

We leren over Mondriaan en Matisse. We gaan aan de slag met sjablonen en je leert op een
speelse en leuke manier de wereld van Kunst kennen. Ben je creatief en wil je eens wat
vaker tekenen en kunst maken dan is deze workshop echt iets voor jou!

Data:
Tijden:
Groep:

Maandag 2-11, 16-11, 23-11, 30-11, 7-12, 14-12
16:00 - 17:00 uur
5 t/m 8 max. 10 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:

Donderdag 14-1, 21-1, 28-1, 4-2, 11-2, 18-2
16:00 - 17:00 uur
5 t/m 8 max. 15 leerlingen

Kunstschatten

Juliette vertelt over een kunstenaar en zijn beroep. De ene keer ben je een beeldhouwer
en maak je een sculptuur. Maar je gaat ook een schilderij maken, zoals een schilder. Of een
creatie om te dragen zoals de modeontwerper dat doet. Wil je weten welke kunstberoepen
er nog meer zijn? Kom dan naar de workshops ‘Kunstschatten’ en ontdek ze allemaal.
Data:
Tijden:
Groep:

Dinsdag 9-3, 16-3, 23-3, 30-3, 6-4, 13-4
16:00 - 17:00 uur
3 t/m 8 max. 12 leerlingen

Loop2DJ

Wil je net als Martin Garrix je eigen muziek produceren of wil je weten hoe het is om een
DJ te zijn? Tijdens deze cursus leer je je eigen muziek te maken met een computer. De les
wordt gegeven door een muziekdocent die ook musicproducer en DJ is. In de laatste les
kunnen ouders, broertjes en zusjes komen kijken en dan heb je je eigen muziek
geproduceerd.
Data:
Tijden:
Groep:

Donderdag 20-5, 27-5, 3-6, 10-6, 17-6, 24-6
16:00 - 17:00 uur
6 t/m 8 max. 8 leerlingen

