
K
un

st n
a School

Kunst 
na School

2021 - 
2022

Handig om te weten

Wil je mee doen?

In het schooljaar 2021-2022 organiseren 

De Vlieten en BSO Prinses op de Erwt 

(De Lange Keizer) in De Lier samen met 

Westland Cultuurweb naschoolse cursus-

sen in beeldende kunst, muziek en dans.

D E  L I E R

OBS  De Vlieten
Anjer 2
2678 PB De Lier
0174 514258

BSO Prinses op de Erwt (De Lange Keizer)
Anjer 2
2678 PB De Lier
06 42144680

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 om 
één of meerdere van deze cursussen te betalen, dan kunt u contact 
opnemen met de directeur van de school.

Meld je dan aan via info@devlieten.nl



Gitaar, iedereen kan 
het leren

Na 1 les al meespelen met bekende 
liedjes! Door onze speciale lesmethode 
pakken zelfs beginners het snel op. In 
overleg kan er een gitaar mee naar huis 
genomen worden om tussen de lessen 
door te oefenen, zodat iedereen het kan 
leren! 

Jij bent de DJ
Leer DJ’en op echte draaitafels! Leer 
effecten gebruiken, beatmatchen en mix 
bekende liedjes! Het eindresultaat wordt 
gefilmd zodat je echt wat te showen hebt! 

Door: Popschool Westland 

Maak je eigen 
stripboek 

Lees jij graag de Donald Duck? En vind 
je het leuk om te tekenen? Kom dan je 
eigen stripboek maken. We doen eerst 
inspiratie op door strips te bekijken en 
oefenen de techniek van het striptekenen. 
Daarna ga je aan de slag met je verhaal. 
Ook ontwerp je een kaft en maak je er 
een persoonlijk stripboek van.  

Data:  Donderdag 20, 27 januari en 
3, 10, 17 en 24 februari

Tijden: 15:50 - 16:50 uur
Groep: 5 t/m 8

De Giraf die wilde 
tekenen en dansen 

Kom je luisteren naar het verhaal over de 
Giraf die wilde tekenen en dansen? Je 
mag zelf bedenken hoe het verder gaat. 
Ook doen we de giraffendans en groeien 
we als een boom. We tekenen een giraf 
met krijt en zijn robotvriend met wasco. 
We schilderen met scheerschuim en 
glijverf.    

Data:  Donderdag 20, 27 januari en 
3, 10, 17 en 24 februari

Tijden: 14:50 - 15:50 uur
Groep: 2 t/m 4

Door: In het sleutelbos

Graffity
Doe jij ook 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 eigen kunstwerk en een 
graffiti expositie!

Data:  Maandag 7, 14, 21, 28 maart 
en 4, 11 april

Tijden: 15:50 - 16:50 uur
Groep: 5 t/m 8

Graffity
Doe jij ook 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 eigen kunstwerk en een 
graffiti expositie!

Data:  Maandag 7, 14, 21, 28 maart 
en 4, 11 april

Tijden: 14:50 - 15:50 uur
Groep: 5 t/m 8

Door: Styles Company

Sing en Swing
Samen met de juf ga je aan de slag met 
jullie om een te gek optreden neer te 
zetten. Hiervoor ga je eerst goed oefenen 
en werken aan zangtechnieken, inleven 
in een liedje en je houding. Je kan soms 
een beetje huiswerk mee krijgen. Voor het 
optreden komt er ook een echte muzikant 
naar school die de groep zal begeleiden 
met zijn gitaar. En alle ouders en geïnter-
esseerden mogen komen kijken.  

Data:  Dinsdag  17, 24, 31 mei en  
7, 14, 21 juni

Tijden: 15:50 - 16:50 uur
Groep: 6 t/m 8 

Sing en Swing
Samen met de juf ga je aan de slag met 
jullie om een te gek optreden neer te 
zetten. Hiervoor ga je eerst goed oefenen 
en werken aan zangtechnieken, inleven 
in een liedje en je houding. Je kan soms 
een beetje huiswerk mee krijgen. Voor het 
optreden komt er ook een echte muzikant 
naar school die de groep zal begeleiden 
met zijn gitaar. En alle ouders en geïnter-
esseerden mogen komen kijken.  

Data:  Dinsdag  17, 24, 31 mei en  
7, 14, 21 juni

Tijden: 14:50 - 15:50 uur
Groep: 3 t/m 5

Door: Dance Innovation

Data:  Maandag  1, 8, 15, 22, 29 
november en 6 december

Tijden: 14:50 - 15:50 uur
Groep: 4 t/m 8

Data:  Maandag  1, 8, 15, 22, 29 
november en 6 december

Tijden: 15:50 - 16:50 uur
Groep: 3 t/m 8


