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Handig om te weten

Wil je mee doen?

In het schooljaar 2021-2022 organiseren 

Mariaschool & De Kyckert in 

Wateringen samen met Westland 

Cultuurweb naschoolse cursussen 

in beeldende kunst, muziek en dans.

W
AT E R I N G E N

OBS De Kyckert 
Lange Spruit 88
2291 LC Wateringen 
0174 293 116

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 directie van de school.

Wil je meedoen? Lever het inschrijfformulier in bij je leerkracht. 
Voor meer informatie, mail naar: bredeschool.kyckmar@gmail.com

Wil je deelnemen aan een cursus, maar ga je op die dag naar 
de BSO? Neem dan contact op via kyckert@smallsteps.nl of 
kwestkidswateringen@stichtingkwest.nl of info@okidoki-kdv.nl

WSKO Mariaschool
Koningsspil 47
2291 MB Wateringen
0174 292 981

Okidoki
Lange Spruit 88
2291 LC Wateringen 
06 82457030

Kwest, Kwestival
Windmolen 180
2291 KS Wateringen
06 10477000

Smallsteps Kyckert
Lange Spruit 88
2291 LC Wateringen 
0174 615155



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! 

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 
om thuis te oefenen. De lessenreeks 
wordt afgesloten met een kort optreden. 

Door: Popschool Westland

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 geïnteresseerden 
van harte welkom om te komen kijken!

Data:   Dinsdag 11, 18, 25 januari en 
1, 8, 15 februari

Tijden: 16:00 - 17:00 uur
Groep: 3 t/m 5

Kids on the move
Je gaat met een lieve docent lekker 
dansen, springen, gek doen. Maar ook 
werken aan coördinatie, ritme en het 
ma ken van een leuke choreografie. Er is 
veel ruimte voor fantasie en verbeelding. 
De laatste les (laatste 15 min) van deze 
cursus zijn alle ouders en geïnteresseer-
den van harte welkom om te komen kijken 
naar wat de kinderen hebben 
geleerd, in een spetterend optreden. 

Data:  Dinsdag 11, 18, 25 januari en 
1, 8, 15 februari

Tijden: 15:00 - 16:00  uur
Groep: 1 t/m 2

Door: Dance Innovation

Schilderen voor 
de jeugd 

We laten zien welke mogelijkheden er zijn 
om een schilderwerk te maken. Leuke en 
speelse opdrachten zorgen samen met 
materiaal- en techniekkennis voor een 
ontspannen schilderles. De leerling schil-
dert met acryl-, plakkaat- en waterverf op 
een doek en/of papier en met een schil-
derezel. 
Doe jij mee? 

Data:   Dinsdag 15, 22, 29 maart en 
5, 12, 19 april

Tijden: 16:00 - 17:00 uur
Groep: 3 t/m 8

Verbinding en 
relatiespel tekenen 

en schilderen 
Zelf een spel tekenen en hiermee spe-
len, zelfstandig tekenen en met elkaar 
een kunstwerk maken. In de groep zijn 
dit de activiteiten die horen bij de cursus 
verbinding en relatiespel tekenen en schil-
deren. De leerlingen gaan tekenen, schil-
deren, plakken en knippen door middel 
van creatieve opdrachten. 

Data:  Dinsdag 15, 22, 29 maart en 
5, 12, 19 april

Tijden: 15:00 - 16:00  uur
Groep: 3 t/m 8

Door: Monartiste 

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

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

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

Door: Styles Company 

Data:  Donderdag 4, 11, 18, 25  
november en 2, 9 december

Tijden: 15:00 - 16:00 uur
Groep: 3 t/m 8

Data:  Donderdag 4, 11, 18, 25  
november en 2, 9 december

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