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Handig om te weten

Wil je mee doen?

In het schooljaar 2021-2022 organiseert 

St. Jozefschool in Wateringen samen 

met Westland Cultuurweb naschoolse 

cursussen in beeldende kunst, muziek 

en dans.

W
AT E R I N G E N

RKBS St. Jozef basisschool
Groentelaan 29
2292 AD Wateringen
0174 293 348

Kinderopvang ZON!
Noordweg 26
2291 EE Wateringen
06 10276300

Een cursus van 6 lessen kost €25,-

Meld je dan aan via de formulieren in de basisschoolapp van de 
St. Jozefbasisschool.

Zit je op de BSO en wil je meedoen? Ook dan meld je je aan 
via de basisschoolapp.
Neem contact op met Angelina van der Heijden via 
angelina@kinderopvangzon.nl om door te geven dat uw kind 
deelneemt aan de naschoolse cursus.



Een muzikale reis 
door Afrika 

In deze cursus ontdekken jullie diverse 
klanken en ritmes van Afrikaanse muziek-
instrumenten zoals balofoon, shekeré, 
doun-doun, gongoma, krin, djembé  en 
nog veel meer… Met samenspel, solo`s  
en Afrikaanse liedjes wordt er toegewerkt 
naar een spetterend slotoptreden.
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Door: Tougou’Dougou

Clipdance
Clipdance is een stoere dans cursus! 
Tijdens de les word er gewerkt aan coör-
dinatie, motoriek, houding en uitstraling. 
Ook gaat je werken aan een choreografie 
die ze gaan opnemen tijdens de laatste 
les. De docent maakt hier een gave clip 
van. Deze clip wordt opgestuurd naar de 
school en naar de ouders. We werken in 
deze clip ook aan uitstraling door middel 
van kostuums en hoe je moet performen. 

Data:  Maandag 17, 24, 31 januari 
en 7, 14 februari en 7 maart

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

Dance Dance Dance  
Dance Dance Dance is een stoere dans 
cursus! Tijdens de les wordt er gewerkt 
aan je coördinatie, motoriek, houding en 
uitstraling. Ook ga je werken aan een 
choreografie die jullie tijdens de laatste les 
gaan laten zien in een spetterend optre-
den. Hoe doe je dat eigenlijk? Performen 
voor een publiek? Dat ga je leren in deze 
cursus! De laatste les (laatste 15 min) zijn 
alle ouders en andere geïnteresseerde 
van harte welkom om te komen kijken!

Data:  Maandag 17, 24, 31 januari 
en 7, 14 februari en 7 maart

Tijden: 14:45 - 15:45 uur
Groep: 3 t/m 5

Door: Dance Innovation

Keyboard spelen, 
oriëntatie 

De piano en het keyboard zijn muziek-
instrumenten met toetsen. Lijkt het je gaaf 
om hierop te leren spelen? Doe dan mee! 
Je krijgt een keyboard en oefeningen mee 
naar huis. Aan het einde van de cursus 
heb je je eerste lesboek. We sluiten de 
lessenreeks af met een klein concert! 

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

Tijden: 14:45 - 15:45 uur
Groep: 5 t/m 6

Maak je eigen tophit!
Je eigen tophit en beats maken en 
mixen? Dit is jouw cursus productie, 
studiotechniek én songwriting. Je leert 
eigen beats maken, partijen inspelen en 
toe te voegen tot een complete song. 
Allemaal vanaf een computer, tablet of 
telefoon!  De laatste les zetten de 
deelnemers hun tophit op you-tube, de 
schoolwebsite of een ander kanaal.  

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

Tijden: 16:00 - 17:00 uur
Groep: 7 t/m 8

Door: Muziekmeesters Westland

 Van caleidoscoop 
tot digitale kunst

Vind je het leuk om zowel met je handen 
aan de slag te gaan als digitaal te wer-
ken? In deze cursus maak je een calei-
doscoop, waarmee je mooie figuren kunt 
laten ontstaan. Daarna laat je kunst ont-
staan door te programmeren in Scratch. 
Je maakt filmpjes door een flipboekje te 
maken (zo maak je tekenfilms!) een stop-
motionfilmpje en een animatie in Scratch. 

Data:    Donderdag 12, 19 mei en  
2, 9, 16 en 23 juni

Tijden: 16:00 - 17:00 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 12, 19 mei en  
2, 9, 16 en 23 juni

Tijden: 14:45 - 15:45 uur
Groep: 2 t/m 4

Door: In het sleutelbos

Data:  Donderdag 28 okt., 4, 11, 18, 
25 november en 2 december 

Tijden: 14:45 - 15:45 uur
Groep: 3 t/m 5

Data:   Donderdag 28 okt., 4, 11, 18, 
25 november en 2 december 

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


