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 aan via j.vanmil@joannes.wsko.nl. Als er meer
aanmeldingen zijn dan plaatsen, bepalen we door middel
van een loting wie er mee mogen doen.
Als uw kind op de dag van de cursus gebruik maakt van de BSO
bij Kwest, neem dan via email contact op met
maaikewillemsen@stichtingkwest.nl

Kunst na School
Joannesschool
Wollegras 39
2671 ZZ Naaldwijk
0174-631 017

Kwest
Druivenstraat 30
2671 SK Naaldwijk

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

Doe je mee?
NAALDWIJK

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:

Dinsdag 3-11, 10-11, 17-11, 24-11, 8-12, 15-12
15:00 - 16:00 uur
1 t/m 4 max. 10 leerlingen

door:

Atelier Kaas

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 14-1, 21-1, 28-1, 4-2, 11-2, 3-3
15:00 - 16:00 uur
3 t/m 5 max. 15 leerlingen

door:

Dance Innovation

Huppeldepup de zeurkous

Ben je gek op verhalen over elfjes die avonturen beleven? Ben je dol op verkleden, springen en dansen?
Doe dan nu mee! Huppeldepup de zeurkous is een elfje dat zo zeurt dat de elfenkoningin haar voor
100 jaar in slaap tovert. Wat gebeurt er als Huppeldepup na 100 jaar wakker wordt? De laatste les
spelen we een voorstelling voor ouders!

Data:
Tijden:
Groep:

Maandag 8-3, 15-3, 22-3, 29-3, 12-4, 19-4
15:00 - 16:00 uur
1 t/m 4 max. 13 leerlingen

door:

Spring Cultuur producties

We halen alles uit de (muziek) kast!

Zingen, luisteren, spelen op instrumenten, noteren, componeren van muziek en bewegen op muziek,
alles komt aan bod. Met alle kinderen werken we naar een gezamenlijk slotoptreden toe!

Data:
Tijden:
Groep:

Woensdag 12-5 / Donderdag 20-5, 27-5, 3-6, 10-6
12:15 - 13:30 / 15:00 - 16:15 uur (5 lessen van 75 min.)
1 t/m 4 max. 20 leerlingen

door:

De Muziek Mees

Verleden, Heden, Toekomst

Juliette vertelt over de oude meesters in de sierkunsten en ambachten en vertaalt dit naar
het heden. Je gaat aan de slag met glas in lood, maar dan van plastic, Delfts Blauw met
markers en schilderijen van schepen op zee van piepschuim. Ben je benieuwd hoe dat er
uit gaat zien? Kom dan naar de workshops: ‘Verleden, Heden, Toekomst’ en ontdek het zelf.
Data:
Tijden:
Groep:

Dinsdag 3-11, 10-11, 17-11, 24-11, 8-12, 15-12
16:00 - 17:00 uur
5 t/m 8 max. 12 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 14-1, 21-1, 28-1, 4-2, 11-2, 3-3
16:00 - 17:00 uur
6 t/m 8 max. 15 leerlingen

De prinses die niet lachen kan

We maken een voorstelling over een prinses die niet kan lachen. De koning en de koningin
doen er alles aan om hier verandering in te brengen. Uiteindelijk mag zelfs het hele volk
langskomen. Vind je het leuk om te dansen, zingen, moppen te vertellen of iets anders
grappigs te doen en wil je in een echte voorstelling spelen? Doe dan mee met theaterlessen.
Data:
Tijden:
Groep:

Maandag 8-3, 15-3, 22-3, 29-3, 12-4, 19-4
16:00 - 17:00 uur
4 t/m 8 max. 13 leerlingen

Percussie, dat swingt de pan uit!

We gaan ritmes spelen op heel veel verschillende instrumenten. Djembees, trommels,
boomwhackers, guiro’s en nog veel meer! Ritme kruipt in je lijf en stil zitten lijkt niet
mogelijk. De laatste les treden we op de voor de ouders!

Data:
Tijden:
Groep:

Woensdag 12-5 / Donderdag 20-5, 27-5, 3-6, 10-6
13:30 - 14:45 / 16:15 - 17:30 uur (5 lessen van 75 min.)
4 t/m 8 max. 15 leerlingen

