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 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 2020-2021 organiseert Basisschool Rehoboth
samen met Westland Cultuurweb naschoolse cursussen in
beeldende kunst, dans en theater.

Doe je mee?
NAALDWIJK

Beestenbende

Musical

Data:
Tijden:
Groep:

Data:
Tijden:
Groep:

Ga mee op safari als stoere ranger en ontdek welke spannende avonturen we daar allemaal kunnen
beleven! Misschien komen we wel zingende beren tegen, of dansende olifanten! In de laatste les
laten we aan de ouders zien welke avonturen we allemaal hebben meegemaakt.

Woensdag 28-10, 4-11, 11-11, 18-11, 25-11, 9-12
door:
12:15 - 13:15 uur
Theaterschool
1 t/m 4 max. 15 leerlingen

Koperen Kees

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:

Woensdag 13-1, 20-1, 27-1, 3-2, 10-2, 17-2
12:15 - 13:15 uur
3 t/m 5 max. 15 leerlingen

door:

Dance Innovation

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:

Woensdag 10-3, 17-3, 24-3, 31-3, 7-4, 14-4
12:30 - 13:30 uur
2 t/m 4 max. 10 leerlingen

door:

In het Sleutelbos

Tuintje, Bootje, Beestje

Je wordt meegenomen in een verhaal over snoepjesbomen, een tuin met een reus, piraten en rovers en
nog veel meer spannende verhalen. Je maakt elke les een ander kunstwerk. De ene keer van piepschuim
dan weer van klei. Je gaat rijgen, plakken, knippen, prikken en boetseren.Alle gemaakte kunstwerken
komen in je zelfgemaakte tuin te staan. Wie nodig jij uit om je tuintje te komen bewonderen?

Data:
Tijden:
Groep:

Woensdag 19-5, 26-5, 2-6, 9-6, 16-6, 30-6
12:15 - 13:15 uur
1 t/m 4 max. 10 leerlingen

door:

Atelier Kaas

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?

Woensdag 28-10, 4-11, 11-11, 18-11, 25-11, 9-12
13:15 - 14:15 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:

Woensdag 13-1, 20-1, 27-1, 3-2, 10-2, 17-2
13:15 - 14:15 uur
6 t/m 8 max. 15 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:

Woensdag 10-3, 17-3, 24-3, 31-3, 7-4, 14-4
13:30 - 14:30 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:

Woensdag 19-5, 26-5, 2-6, 9-6, 16-6, 30-6
13:15 - 14:15 uur
5 t/m 8 max. 12 leerlingen

