Handig om te weten
Een cursus van 6 lessen kost € 25,-

Wil je mee doen?
Meld je dan aan via de formulieren in de basisschoolapp van de
Jozefschool.
Zit je op de BSO en wil je meedoen? Neem dan contact op met
Angelina van der Heijden via angelina@kinderopvangzon.nl
voor meer informatie.

Kunst na School
St. Jozefbasisschool

Kinderopvang ZON

Groentelaan 29

Noordweg 26

2292 AD Wateringen

2291 EE Wateringen

0174-293 348

06-1027 6300

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

Doe je mee?
WATERINGEN

Saxofoon spelen

Tijdens deze cursus ga je aan de slag met je ‘eigen’ saxofoon. Stap voor stap gaan we leren hoe je het
instrument in elkaar zet, hoe je er geluid uit krijgt en wat je moet doen om er een liedje op te kunnen
blazen. We gaan er in 6 lessen voor zorgen dat we samen een aantal liedjes kunnen spelen. Deze liedjes
laten wij aan het eind van de cursus horen aan ons publiek!
Data:
Tijden:
Groep:

Woensdag 4-11, 11-11, 25-11, 2-12, 9-12, 16-12
12:45 - 13:45 uur
5 t/m 6 max. 8 leerlingen

door:

Saxschool RCL

Dance Dance Dance

Dance Dance Dance is een stoere dans cursus voor de leerlingen. Tijdens de les word er gewerkt aan
coordinatie, motoriek, houding en uitstraling. De groep werkt aan een choreografie die ze tijdens de
laatste les gaan laten zien in een spetterend optreden!

Data:
Tijden:
Groep:

Maandag 11-1, 18-1, 25-1, 1-2, 8-2, 15-2
14:45 - 15:45 uur
3 t/m 5 max. 20 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:

Dinsdag 9-3, 16-3, 23-3, 30-3, 13-4, 20-4
14:45 - 15:45 uur
1 t/m 4 max. 15 leerlingen

door:

Theaterschool Koperen Kees

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:

Dinsdag 15-6, 22-6, 29-6, 6-7, 13-7
14:45 - 16:00 uur (5 lessen van 75 min.)
1 t/m 4 max. 20 leerlingen

door:

De Muziek Mees

Saxofoon spelen

Tijdens deze cursus ga je aan de slag met je ‘eigen’ saxofoon. Stap voor stap gaan we leren
hoe je het instrument in elkaar zet, hoe je er geluid uit krijgt en wat je moet doen om er een
liedje op te kunnen blazen. We gaan er in 6 lessen voor zorgen dat we met de groep kunnen
meespelen met een bekende popsong die wij aan het eind van de cursus, samen met nog
1 of 2 andere nummers, laten horen aan ons publiek!
Data:
Tijden:
Groep:

Woensdag 4-11, 11-11, 25-11, 2-12, 9-12, 16-12
14:00 - 15:00 uur
7 t/m 8 max. 8 leerlingen

Clipdance

Clipdance is een stoere dans cursus voor leerlingen op de basisschool. Tijdens de les
wordt er gewerkt aan coördinatie, motoriek, houding en uitstraling. De groep werkt aan
een choreografie die ze gaan opnemen tijdens de laatste les. Tijdens deze les wordt er
een clip opgenomen welke de school en ouders krijgen toegestuurd!
Data:
Tijden:
Groep:

Maandag 11-1, 18-1, 25-1, 1-2, 8-2, 15-2
16:00 - 17:00 uur
6 t/m 8 max. 20 leerlingen

Avontuurlijke verhalen

Er is niets mooier dan samen spelen en op avontuur gaan. Met elkaar beleven we de
mooiste verhalen. Sommige ken je misschien al uit je favoriete boek! Tijdens deze
lessenreeks leren kinderen spelen op basis van bekende kinderboeken en werken
we naar een korte presentatie die we tijdens de laatste les laten zien.
Data:
Tijden:
Groep:

Dinsdag 9-3, 16-3, 23-3, 30-3, 13-4, 20-4
16:00 - 17:00 uur
3 t/m 6 max. 15 leerlingen

Speel mee op een Djembé en voel de bas in je buik!

Speel mee op een Afrikaanse trommel en voel de bas in je buik. We leren de basisvaardigheden van het djembé spelen. De kinderen leren verschillende ritmes te spelen, waarin ze
gaan variëren, combineren en dirigeren. Stilzitten lijkt onmogelijk! Aan het einde geven
we een swingend optreden waarbij je vader en moeder ook mee mogen doen!
Data:
Tijden:
Groep:

Dinsdag 15-6, 22-6, 29-6, 6-7, 13-7
16:00 - 17:15 uur (5 lessen van 75 min.)
5 t/m 8 max. 15 leerlingen

