
K
un

st n
a School

Kunst 
na School

2021 - 
2022

Handig om te weten

Wil je mee doen?

In het schooljaar 2021-2022 organiseert 

Montessorischool Naaldwijk samen 

met Westland Cultuurweb naschoolse 

cursussen in beeldende kunst, theater 

en muziek.
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Montessorischool Naaldwijk
Schubertstraat 2
2671 TB Naaldwijk
0174 628 932

BSO Kwest, KwestKids
Druivenstraat 30
2671 SK Naaldwijk
0174 623 064

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 het bijgevoegde inschrijfformulier.
Zit je op de BSO en wil je meedoen?  Neem dan contact op met 
Stichting Kwest.



De Snarenfabriek
Muziekinstrumenten met snaren, hoeveel 
ken jij er? En weet je het verschil tussen 
een ukelele en de harp? En heb je al 
eens gitaar of viool gespeeld? Uit-
proberen is natuurlijk hartstikke leuk, 
maar het is nog véééél leuker dat we 
meteen met elkaar gaan muziek maken! 
Aan het einde van de cursus heb je een 
eigen muziekboek en in de laatste les laat 
je aan ouders, broertjes en zusjes horen 
wat je geleerd hebt.

Muziekoerwoud
In deze cursus maak je kennis met slag-
werk, ga je blazen op de blokfluit en speel 
je op de harp, de ukelele en nog veel 
meer. Je luistert naar de liedjes en 
je speelt mee met muziek die je hoort. 
Samen maak je een verhaal met muziek. 
In de laatste les laat je aan ouders, broer-
tjes en zusjes horen wat je geleerd hebt 
en neem je je eigen muziekboek mee 
naar huis.

Door: Muziekmeesters Westland

Plein in ’t klein
Ga aan de slag als een echte architect 
en ontwerp je plein in het klein. Statige 
herenhuizen, spelende kinderen en een 
standbeeld zijn zomaar een paar ingre-
diënten voor een plein. Wat zou jij nog op 
jouw plein willen zien. Kom maar op en 
maak je eigen plein in ‘t klein! De cursus 
wordt afgesloten met een (digitale) ten-
toonstelling. 

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

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

Tuintje, bootje, 
beestje 

Je gaat mee in een verhaal over snoep-
jesbomen, een tuin met een reus en 
rovers en nog meer spannende verhalen. 
Je maakt elke les een ander kunstwerk. 
Dan weer van piepschuim, dan weer van 
klei. Je gaat rijgen, plakken, knippen, 
prikken en boetseren. Alle kunstwerken 
komen in je zelfgemaakte tuin te staan. 
Wie nodig jij uit om je tuintje te komen 
bewonderen? 

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

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

Door: Atelier Kaas

Musical
Hou jij van zingen, muziek, bewegen en 
toneelspelen en dat allemaal bij elkaar? 
Dan mag jij deze musicallessen niet mis-
sen! Samen maken we een minivoorstel-
ling die we in de laatste les voor de ouders 
spelen. Doe jij mee? 

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

Tijden: 16:00 - 17:00 uur
Leeftijd: 7 t/m 12 jaar

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.

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

Tijden: 15:00 - 16:00 uur
Leeftijd: 4 t/m 6 jaar

Door: Theaterschool Koperen Kees

Cartoon tekenen 
Op een logische manier leren cartoon 
tekenen.  Met de basisvormen leer je 
de meest uiteenlopende dingen, dier-
en, mensen en typetjes maken. Je leert 
hoe je begint en hoe het uiteindelijk een 
stripverhaal kan worden in kleur. Er is 
aandacht voor de basisvormen, waaruit 
de figuren ontstaan.
De laatste les gaan we een boekje 
samenstellen met, of een stripverhaaltje 
of een verzameling ontworpen figuren.

Data:    Maandag 9, 16, 23, 30 mei 
 en 13, 20 juni
Tijden: 16:00 - 17:00 uur
Groep: 6 t/m 8 

De kunst van tekenen 
en schilderen 

Er wordt op een leuke manier aandacht 
besteed aan enkele basisbegrippen uit de 
kunst, zoals portrettekenen, een stilleven 
of een beeld maken. Belangrijk tijdens 
de lessen is dat in een gezellige sfeer 
aan een mooie tekening of beeld gewerkt 
wordt. Ben je creatief en wil je wat vaker 
tekenen en kunst maken dan is deze 
workshop echt iets voor jou!

Data: Maandag 9, 16, 23, 30 mei 
 en 13, 20 juni
Tijden: 15:00 - 16:00 uur
Groep: 3 t/m 8

Door: Miranda Pronk

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

Tijden: 15:00 - 16:00 uur
Groep: 2 t/m 4

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

Tijden: 16:00 - 17:00 uur
Groep: 4 t/m 6


