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 meld je aan via info@hofvilla.wsko.nl
t.a.v. Astrid van der Ende.
Gaat uw kind op de dag van de cursus naar de BSO? Neem
dan contact op met de BSO en vraag na of uw kind gehaald
en gebracht kan worden.

Hofvilla
Basisschool De Hofvilla
Dr. Schaepmanstraat 2
2291 SX Wateringen
0174-292 093
www.hofvilla.wsko.nl

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

Doe je mee?
WATERINGEN

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 29-10, 5-11, 12-11, 19-11, 26-11, 10-12
15:00 - 16:00 uur
3 t/m 5 max. 15 leerlingen

door:

Dance Innovation

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:

Donderdag 7-1, 21-1, 28-1, 4-2, 11-2, 18-2
15:00 - 16:00 uur
1 t/m 4 max. 15 leerlingen

door:

Theaterschool Koperen Kees

Helemaal verknipt

Knipsels, we gaan ontdekken welke kunstenaars knipte en plakte en waarom. Elke les wordt een nieuw
‘schilderij’ gemaakt van gerecycled tijdschriften, en gebruiken we repen gekleurd papier als ‘verf’. Aandacht
voor recyclen, welke kunstenaars maakte gebruik van collages en waarom. In de laatste les maken we een
3D collage en worden de ‘schilderijen’ van de vorige lessen gepresenteerd in een map.
Data:
Tijden:
Groep:

Maandag 8-3, 15-3, 22-3, 29-3, 12-4, 19-4
15:00 - 16:00 uur
3 t/m 5 max. 10 leerlingen

door:

Miranda Pronk

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:

Donderdag 17-6, 24-6, 1-7, 8-7, 15-7
15:00 - 16:15 uur (5 lessen van 75 min.)
3 t/m 4 max. 20 leerlingen

door:

De Muziek Mees

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 29-10, 5-11, 12-11, 19-11, 26-11, 10-12
16:00 - 17:00 uur
6 t/m 8 max. 15 leerlingen

Musical

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?

Data:
Tijden:
Groep:

Donderdag 7-1, 21-1, 28-1, 4-2, 11-2, 18-2
16:00 - 17:00 uur
5 t/m 8 max. 15 leerlingen

Wat zijn we DRUK

Met verschillende druktechnieken, drukken op verschillende ondergrond en we gaan kijken
hoe en waarom kunstenaars dat vroeger deden. We experimenteren met vormen en kleur.
Aandacht voor de oorsprong van de druktechniek en hoe dat vandaag de dag gaat. In de
laatste les bedrukken we onze eigen tas!
Data:
Tijden:
Groep:

Maandag 8-3, 15-3, 22-3, 29-3, 12-4, 19-4
16:00 - 17:00 uur
6 t/m 8 max. 10 leerlingen

Speel je mee op de Ukulele

Ukulele’s zijn populair, kindvriendelijk en makkelijk te bespelen. De kinderen leren in
korte tijd diverse akkoorden en kunnen al vrij snel wat liedjes van de radio spelen.
Ze leren de ukulele stemmen en goed vast te houden. In de laatste les geven we een
optreden!
Data:
Tijden:
Groep:

Donderdag 17-6, 24-6, 1-7, 8-7, 15-7
16:15 - 17:30 uur (5 lessen van 75 min.)
5 t/m 8 max. 15 leerlingen

