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Handig om te weten

Wil je mee doen?

In het schooljaar 2021-2022 organiseert 

Joanneschool in Naaldwijk samen met 

Westland Cultuurweb naschoolse 

cursussen in beeldende kunst, muziek 

en dans.
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RKBS Joannesschool
Wollegras 39
2671 ZZ Naaldwijk
0174 631 017

BSO Kwest, KwestKids
Wollegras 39
2671 ZZ Naaldwijk
06 12431968

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 j.vanmil@wsko.eu
Zit je op de BSO en wil je meedoen? Neem dan contact op met 
maaikewillemsen@stichtingkwest.nl



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 minivoor-
stelling die we in de laatste les voor de 
ouders spelen. Doe jij mee?

Prentenkabinet
Samen zingen, dansen en spelen. De kin-
deren duiken met de docent in de mooie 
verhalen van prentenboeken en spelen 
als vanzelf mee. Tijdens de laatste les zijn 
de ouders van harte welkom om te komen 
kijken.

Door: Theaterschool Koperen Kees

Wereldreis
Bij deze cursus gaan we op wereldreis: 
dotsschilderijen maken zoals de Aborigi-
nals, een Chinese vlieger, een Afrikaans 
masker of een dromenvanger. Bij deze 
cursus waan je je in een ander land en 
misschien gaan we ook tijdreizen.

Data:  Dinsdag 18, 25  januari en  
1, 8, 15 en 22 februari

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

Wereldreis
Bij deze cursus gaan we op wereldreis: 
dotsschilderijen maken zoals de Aborigi-
nals, een Chinese vlieger, een Afrikaans 
masker of een dromenvanger. Bij deze 
cursus waan je je in een ander land en 
misschien gaan we ook tijdreizen.

Data:  Dinsdag 18, 25  januari en  
1, 8, 15 en 22 februari

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

Door: Atelier Angela Fehrmann

Huppeldepup de 
zeurkous 

Huppeldepup de zeurkous is een elfje 
dat zo zeurt dat de elfenkoningin haar 
voor 100 jaar in slaap tovert. Wat gebeurt 
er wanneer Huppeldepup na 100 jaar 
wakker wordt?  Ben je gek op verhalen 
over elfjes? Ben je dol op verkleden? En 
vind je het leuk om samen met andere 
kinderen te springen en te dansen? Geef 
je dan op! 

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

Tijden: 16:00 - 17:00 uur
Groep: 1 t/m 4

De prinses die niet 
kan lachen 

In deze cursus maken we een voorstelling 
over een prinses die niet kan lachen. De 
koning en de koningin doen er alles aan 
om hier verandering in te brengen. Zal het 
lukken? Vind je het leuk om te dansen, 
zingen of iets grappigs te verzinnen? 
Wil je in een theatervoorstelling spelen 
waarbij je geen tekst uit je hoofd hoeft te 
leren? Doe dan mee! 

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

Tijden: 15:00 - 16:00 uur
Groep: 4 t/m 8

Door: Spring cultuur producties

Breakdance
Meester James komt jullie graag coole 
dansmoves uitleggen! Jullie gaan de 
basis van breakdance leren en nog veel 
meer leuke dingen. We eindigen de laat-
ste les met een spetterend optreden!  

Data:    Donderdag 12, 19 mei en  
2, 9, 23 en 30 juni

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

Breakdance
Meester James komt jullie graag coole 
dansmoves uitleggen! Jullie gaan de 
basis van breakdance leren en nog veel 
meer leuke dingen. We eindigen de laat-
ste les met een spetterend optreden!  

Data:  Donderdag 12, 19 mei en  
2, 9, 23 en 30 juni

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

Door: Dance Innovation

Data:  Dinsdag 26 oktober en  
2, 9, 16, 23, 30 november 

Tijden: 15:00 - 16:00 uur
Groep: 1 t/m 3

Data:  Dinsdag 26 oktober en  
2, 9, 16, 23, 30 november 

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


