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 met één van de naschoolse cursussen?
Meld je aan via de link op ‘Social Schools!’
Ga je op de dag van de cursus naar de BSO bij Okidoki en
wil je deelnemen aan de cursus? Neem dan contact op
met de leidinggevende van de BSO.

Kunst na School
De Wegwijzer
Pr. Bernhardstraat 28
2691 VK ‘s-Gravenzande
0174-412 018

Okidoki
Pr. Bernhardstraat 28
2691 VK ‘s-Gravenzande
0174-820 414

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

Doe je mee?
‘S-GRAVENZANDE

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:

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

door:

Theaterschool Koperen Kees

Streetart

Juliette neemt je mee in de wereld van straatkunst. Maak kennis met bekende straatkunstenaars
zoals Banksy, Blek le Rat of Keith Haring. Je maakt murals, stencil-art, sticker-art, cut-outs, doodles en
tags. De laatste les gaan we met mooi weer buiten spuiten. Je mag hiervoor iets van thuis meenemen,
bijvoorbeeld een meubelstuk waarop gespoten mag worden. Maar gewoon een schildersdoek kan ook.
We sluiten de laatste af met een presentatie van de gemaakte werken.
Data:
Tijden:
Groep:

Donderdag 14-1, 21-1, 28-1, 4-2, 11-2, 18-2
14:45 - 15:45 uur
6 t/m 8 max. 12 leerlingen

door:

Atelier Kaas

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:

Dinsdag 9-3, 16-3, 23-3, 30-3, 6-4, 13-4
14:45 - 15:45 uur
4 t/m 8 max. 15 leerlingen

door:

De Muziek Mees

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:

Donderdag 27-5, 3-6, 10-6, 17-6, 24-6, 1-7
14:45 - 15:45 uur
5 t/m 8 max. 14 leerlingen (er zijn 7 drumstellen)

door:

Leon Drums

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:

Maandag 2-11, 9-11, 16-11, 23-11, 7-12, 14-12
15:45 - 16:45 uur
1 t/m 4 max. 15 leerlingen

De Beeldentuin

Juliette vertelt over een beeldend kunstenaar en laat daarbij een heleboel interessante
voorbeelden zien. Je maakt elke les een nieuw beeld, de ene keer van speksteen dan
weer van klei. Maar ook beelden van boetseerwas en piepschuim komen aan bod. Alle
beelden komen in je zelf ontworpen tuin te staan. Wie nodig jij uit voor een wandeling
in je beeldentuin?
Data:
Tijden:
Groep:

Donderdag 14-1, 21-1, 28-1, 4-2, 11-2, 18-2
15:45 - 16:45 uur
3 t/m 5 max. 12 leerlingen

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 9-3, 16-3, 23-3, 30-3, 6-4, 13-4
15:45 - 16:45 uur
1 t/m 3 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:

Donderdag 27-5, 3-6, 10-6, 17-6, 24-6, 1-7
15:45 - 16:45 uur
1 t/m 4 max. 14 leerlingen (er zijn 7 drumstellen)

