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 locatie leider.

Wil je mee doen?
Meld je aan via lvdkaaij@kameleon.pcpow.nl
Ga je op de dag van de cursus naar de BSO en wil je meedoen
aan de cursus? Neem dan contact op met de leidinggevende
van de BSO of de pedagogisch medewerker van de groep en
vraag naar de mogelijkheden.

Kunst na School
De Kameleon
Locatie Heenweg
Boelhouwerstraat 1
2691 LR ’s-Gravenzande
0174-413 364
info@kameleon.pcpow.nl

Okidoki
Dresdenweg 1
2692 AA ‘s-Gravenzande
0174-441 510

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

Doe je mee?
HEENWEG

Muziekoerwoud

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.
Data:
Tijden:
Groep:

Dinsdag 27-10, 3-11, 10-11, 24-11, 1-12, 8-12
14:15 - 15:15 uur
1 t/m 4 max. 10 leerlingen

door:

Muziekmeesters Westland

De kunst van tekenen en schilderen

We leren over Mondriaan en Matisse. We gaan aan de slag met sjablonen en je leert op een speelse en
leuke manier de wereld van Kunst kennen. Ben je creatief en wil je eens wat vaker tekenen en kunst
maken dan is deze workshop echt iets voor jou!

Data:
Tijden:
Groep:

Vrijdag 15-1, 22-1, 29-1, 5-2, 12-2, 19-2
14:15 - 15:15 uur
1 t/m 4 max. 10 leerlingen

door:

Miranda Pronk

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:

Dinsdag 16-3, 23-3, 30-3, 6-4, 13-4, 20-4
14:15 - 15:15 uur
1 t/m 4 max. 20 leerlingen

door:

Dance Innovation

Drumlessen, 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:

Dinsdag 1-6, 8-6, 15-6, 22-6, 29-6, 6-7
14:15 - 15:15 uur
1 t/m 4 max. 14 leerlingen (er zijn 7 drumstellen)

door:

Leon Drums

Loop2DJ

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 met
muzieksoftware, samples en microfoons. 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:

Dinsdag 27-10, 3-11, 10-11, 24-11, 1-12, 8-12
15:30 - 16:30 uur
5 t/m 8 max. 8 leerlingen

Cartoon tekenen, figuren en gezichten

Cartoon tekenen. Met de basisvormen de meest uiteenlopende dingen, dieren, mensen
en typetjes maken. Je leert hoe je begint en hoe het uiteindelijk een stripverhaal kan
worden in kleur. Doe jij mee?

Data:
Tijden:
Groep:

Vrijdag 15-1, 22-1, 29-1, 5-2, 12-2, 19-2
15:30 - 16:30 uur
5 t/m 8 max. 10 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:

Dinsdag 16-3, 23-3, 30-3, 6-4, 13-4, 20-4
15:30 - 16:30 uur
5 t/m 8 max. 20 leerlingen

Drumlessen, 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:

Dinsdag 1-6, 8-6, 15-6, 22-6, 29-6, 6-7
15:30 - 16:30 uur
5 t/m 8 max. 14 leerlingen (er zijn 7 drumstellen)

