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?
Om uw kind aan te melden voor ‘Kunst na School’ kunt u
een bericht sturen via Social Schools.
Zit je op de BSO en wil je meedoen met de naschoolse
lessen? Neem dan contact op met met de Kwestfactory
voor meer informatie!

O
De Hoeksteen
Fazantlaan 4
2675 XT Honselersdijk
0174-624 402

Kunst na School
Kwest, Kwestfactory
Dijkstraat 45
2675 AV Honselersdijk
0174-621 524

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

Doe je mee?
HONSELERSDIJK

De kleurenkunstenaar

Voel jij je een echte kunstenaar? Dat ben je ook! Wil je alles met verf doen wat thuis niet mag? Wij doen
dat hier! Kun je al kleuren mengen? Het zou je verbazen wat voor een kleurenkunstenaar je bent.
Kom en geniet van alle kleuren. We sluiten af met een tentoonstelling!

Data:
Tijden:
Groep:

Maandag 2-11, 9-11, 16-11, 23-11, 7-12, 14-12
14:45 - 15:45 uur
1 t/m 4

door:

Atelier Angela Fehrmann

Beestenbende

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.

Data:
Tijden:
Groep:

Dinsdag 5-1, 19-1, 26-1, 2-2, 9-2, 16-2
14:45 - 15:45 uur
1 t/m 4

door:

Theaterschool Koperen Kees

Kids on the move

Deze cursus is speciaal voor de allerkleinsten. Kan jouw kind niet stilzitten als er muziek aan staat? Schrijf
hem/haar dan in! De groep gaat samen met een lieve docent lekker dansen, springen en gek doen. Maar
er wordt ook gewerkt aan coördinatie, ritme en het maken van een choreografie. Er is veel ruimte voor
fantasie en verbeelding, afgewisseld met een leuk dansspel. De laatste les sluiten we af met een spetterend
optreden!

Data:
Tijden:
Groep:

Donderdag 11-3, 18-3, 25-3, 1-4, 8-4, 15-4
14:45 - 15:45 uur
1 t/m 3

door:

Dance Innovation

Drumlessen voor startende drummers

Kom gezellig drummen in de Drumcaravan. Nu kan iedereen leren drummen! Hier leer je drummen vanaf
les 1. In de laatste les ontvangt iedereen een diploma!

Data:
Tijden:
Groep:

Maandag 17-5, 31-5, 7-6, 14-6, 21-6, 28-6
14:45 - 15:45 uur
1 t/m 4

door:

Leon Drumss

De kleurenkunstenaar

Voel jij je een echte kunstenaar? Dat ben je ook! Wil je alles met verf doen wat thuis niet
mag? Wij doen dat hier! Kun je al kleuren mengen? Het zou je verbazen wat voor een
kleurenkunstenaar je bent. Kom en geniet van alle kleuren. We sluiten af met een
tentoonstelling!
Data:
Tijden:
Groep:

Maandag 2-11, 9-11, 16-11, 23-11, 7-12, 14-12
15:45 - 16:45 uur
5 t/m 8

Alles op z’n kop

Heb jij wel eens iemand gezien met een gieter op zijn hoofd? Of een ridder zien vechten
met een zakdoek? Dit kan allemaal met theater. In de cursus ‘Alles op zijn kop’ maken
we theater met alledaagse voorwerpen, maar dan net even anders! Doe jij ook mee?
Tijdens de laatste les laten we in een korte presentatie aan de ouders zien wat we
hebben ontdekt tijdens deze cursus.
Data:
Tijden:
Groep:

Dinsdag 5-1, 19-1, 26-1, 2-2, 9-2, 16-2
15:45 - 16:45 uur
5 t/m 7

Dance Dance Dance

Dance Dance Dance is een stoere dans cursus voor de leerlingen. Tijdens de les wordt er
gewerkt aan coördinatie, motoriek, houding en uitstraling. De groep werkt 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:

Donderdag 11-3, 18-3, 25-3, 1-4, 8-4, 15-4
15:45 - 16:45 uur
4 t/m 8

Drumlessen voor startende drummers

Kom gezellig drummen in de Drumcaravan. Nu kan iedereen leren drummen! Hier leer je
drummen vanaf les 1. In de laatste les ontvangt iedereen een diploma!

Data:
Tijden:
Groep:

Maandag 17-5, 31-5, 7-6, 14-6, 21-6, 28-6
15:45 - 16:45 uur
5 t/m 8

