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 w.hendriks@verburch-hof.wsko.nl
Ga je op deze dag naar de BSO Smallsteps? Schrijf dit er dan
bij wanneer je je aanmeld en geef aan Daphne Verdonk door
dat je workshops gaat volgen.

Kunst na School
Verburch-hof
De Ruijtbaan 81
2685 RS Poeldijk
0174-210 410

Smallsteps Westhof
De Ruijtbaan 81
2685 RS Poeldijk
0174-246 992

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

Doe je mee?
POELDIJK

Graffity

Graffity

Doe jij mee? Ervaar nu de Urban Arts activiteiten van STYLES Company. Tijdens de lessenreeks werken
de leerlingen toe naar een eindresultaat in de vorm van een graffiti expositie!

Doe jij mee? Ervaar nu de Urban Arts activiteiten van STYLES Company. Tijdens de
lessenreeks werken de leerlingen toe naar een eindresultaat in de vorm van een
graffiti expositie!

Data:
Tijden:
Groep:

Data:
Tijden:
Groep:

Maandag 26-10, 2-11, 9-11, 23-11, 7-12, 14-12
14:45 - 15:45 uur
5 t/m 8 max. 12 leerlingen

door:

Styles Academy / Urban Arts

Maandag 26-10, 2-11, 9-11, 23-11, 7-12, 14-12
15:45 - 16:45 uur
5 t/m 8 max. 12 leerlingen

We halen alles uit de (muziek) kast!

Percussie, dat swingt de pan uit!

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!

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:

Data:
Tijden:
Groep:

Dinsdag 12-1, 19-1, 26-1, 2-2, 9-2, 16-2
14:45 - 15:45 uur
1 t/m 4 max. 20 leerlingen

door:

De Muziek Mees

Dinsdag 12-1, 19-1, 26-1, 2-2, 9-2, 16-2
15:45 - 16:45 uur
4 t/m 8 max. 15 leerlingen

Prentenkabinet

Alles op z’n Kop

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.

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:

Data:
Tijden:
Groep:

Maandag 8-3, 15-3, 22-3, 29-3,12-4, 19-4
14:45 - 15:45 uur
1 t/m 3 max. 15 leerlingen

door:

Theaterschool Koperen Kees

Maandag 8-3, 15-3, 22-3, 29-3,12-4, 19-4
15:45 - 16:45 uur
4 t/m 7 max. 15 leerlingen

Muziekoerwoud

Loop2DJ

Een muziekinstrument bespelen is natuurlijk hartstikke leuk, maar hoeveel instrumenten kan je al
bespelen? In deze cursus maak je kennis met slagwerk, ga je blazen op de blokfluit en speel je op de
harp, de ukelele en nog veel meer. Je luistert naar de liedjes en speelt mee met muziek die je hoort.
Samen maak je een verhaal met muziek. In de laatste les laat je aan ouders, broertjes en zusjes horen
wat je geleerd hebt én neem je je eigen muziekboek mee naar huis.

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:

Data:
Tijden:
Groep:

Dinsdag 18-5, 25-5, 1-6, 8-6, 15-6, 29-6
14:45 - 15:45 uur
2 t/m 4 max. 10 leerlingen

door:

Muziekmeesters WL

Dinsdag 18-5, 25-5, 1-6, 8-6, 15-6, 29-6
15:45 - 16:45 uur
6 t/m 8 max. 8 leerlingen

