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Handig om te weten

Wil je mee doen?

In het schooljaar 2021-2022 organiseert 

Kon. Julianaschool in De Lier samen 

met Westland Cultuurweb naschoolse 

cursussen in beeldende kunst, theater 

en muziek.

D E  L I E R

Koningin Julianaschool
Abel Tasmanlaan 1
2678 ER De Lier
0174 513748

Stichting Kwest
Abel Tasmanlaan 1
2678 ER De Lier
06 58990154

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 ceikelenboom@juliana.pcpow.nl
Zit je op de BSO en wil je meedoen? Meld je dan aan 
via hierwiliknaartoe@stichtingkwest.nl



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!

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!

Door: Styles Company

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 drum-
men!  Aan het einde krijg je een diploma 
en/of drumstokken mee!

Data:  Woensdag 12, 19, 26 januari, 
2, 9 en 16 februari

Tijden: 14:00 - 15:00  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 drum-
men!  Aan het einde krijg je een diploma 
en/of drumstokken mee!

Data:  Woensdag 12, 19, 26 januari, 
2, 9 en 16 februari

Tijden: 13:00 - 13:30 uur en
 13:30 - 14:00 uur
Groep: 1 t/m 4

Door: Leon Drums

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? 

Data:   Woensdag 9, 16, 23, 30 
maart en 6, 13 april

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

Beestenbende
Ga mee op safari als stoere ranger en 
ontdek welke bijzondere avonturen we 
daar allemaal kunnen beleven!  Zingen-
de beren, spelende tijgers en dansende 
olifanten! Ze komen allemaal voorbij in de 
cursus Beestenbende. In de laatste les 
laten we aan de ouders zien welke avon-
turen we allemaal hebben meegemaakt.

Data:  Woensdag 9, 16, 23, 30 
maart en 6, 13 april

Tijden: 13:00 - 14:00uur
Groep: 1 t/m 4

Door: Theaterschool Koperen Kees

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:     Woensdag 16, 23, 30 mei  
en 13, 20, 27 juni

Tijden: 14:15 - 15:15 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:  Woensdag 16, 23, 30 mei  
en 13, 20, 27 juni

Tijden: 13:00 - 14:00 uur
Groep: 2 t/m 4

Door: In het sleutelbos

Data:  Woensdag 3, 10, 17, 24  
november en 1,8 december

Tijden: 13:00 - 14:00 uur
Groep: 5 t/m 8

Data:  Woensdag 3, 10, 17, 24  
november en 1,8 december 

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


