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Handig om te weten

Wil je mee doen?

In het schooljaar 2021-2022 organiseert 

De Hofvilla in Wateringen samen met 

Westland Cultuurweb naschoolse 

cursussen in beeldende kunst, theater, 

muziek en dans.

W
AT E R I N G E N

WSKO Hofvilla
Dr. Schaepmanstraat 2
2291 SX Wateringen
0174 292 093

Blos kinderopvang
Dr. Schaepmanstraat 2 
2291 SX Wateringen
0174 621 524

Een cursus van 6 lessen a 1 uur kost € 25,-
Een cursus van 6 lessen a 0,5 uur kost € 12,50,-

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 c.vansteekelenburg@wsko.eu 

Zit je op de BSO en wil je meedoen?  
Meld je dan aan via de desbetreffende BSO. 



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 
geïnteresseerden mogen komen kijken.  

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 geïnte-
resseerden mogen komen kijken.  

Door: Dance Innovation

De Drumcaravan
In deze cursus leer je de basis van drum-
men! Je werkt vanaf je eigen drumstel 
en krijgt een les op maat via een tablet. 
Doordat je werkt met een koptelefoon 
werk je helemaal in je eigen wereld!   
Hierdoor kan je jezelf heel goed focussen 
op de les. Na de eerste lessen is het 
al mogelijk om met muziek mee te 
drummen!  Aan het einde krijg je een 
diploma en/of drumstokken mee!

Data:  Donderdag 13, 20, 27 januari 
en 3, 10, 17 februari

Tijden: 16:00 - 17:00  uur
Groep: 5 t/m 8

De Drumcaravan
In deze cursus leer je de basis van drum-
men! Je werkt vanaf je eigen drumstel 
en krijgt een les op maat via een tablet. 
Doordat je werkt met een koptelefoon 
werk je helemaal in je eigen wereld!   
Hierdoor kan je jezelf heel goed focussen 
op de les. Na de eerste lessen is het 
al mogelijk om met muziek mee te 
drummen!  Aan het einde krijg je een 
diploma en/of drumstokken mee!

Data:  Donderdag 13, 20, 27 januari 
en 3, 10, 17 februari

Tijden: 15:00 - 15:30 uur  en
 15:30 - 16:00 uur
Groep: 1 t/m 4

Door: Leon Drums 

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:  Dinsdag 8, 15, 22, 29 maart 
en 5, 12 april

Tijden: 16:00 - 17:00 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:  Dinsdag 8, 15, 22, 29 maart 
en 5, 12 april

Tijden: 15:00 - 16:00 uur
Groep: 5 t/m 8

Door: Styles Company 

Dorp op stelten
Tom en Lisa wonen in een saai dorp. Op 
een dag gaan ze met hun vrienden naar 
het stadhuis om te protesteren. De 
burgemeester belooft dat de kinderen een 
week lang het dorp mogen besturen als 
hij er niet is. Hou je van gekke verhalen, 
verkleden en op het podium staan? Geef 
je dan op voor de toneellessen. Met 
elkaar maken we van het verhaal ‘Dorp 
op stelten’ een leuke voorstelling!

Data:   Maandag 9, 16, 23, 30 mei en 
20, 27 juni

Tijden: 16:00 - 17:00 uur
Groep: 4 t/m 8 

Dierenmanieren
Wil je springen als een kikker, blaffen als 
een hond, brullen als een leeuw? Of wil 
je misschien toch liever kopjes geven als 
een poes? En wil je verhalen horen, ze 
zelf verzinnen, dansen of tikkertje spelen 
als je favoriete dier? Geef je dan op voor 
de lessen Dierenmanieren!

Data:  Maandag 9, 16, 23, 30 mei en 
20, 27 juni

Tijden: 15:00 - 16:00 uur
Groep: 1 t/m 4

Door: Spring cultuur producties

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

Tijden: 15:00 - 16:00 uur
Groep: 3 t/m 5

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

Tijden: 16:00 - 17:00 uur
Groep: 6 t/m 8


