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Handig om te weten

Wil je mee doen?

In het schooljaar 2021-2022 organiseert 

De Ouverture in Naaldwijk samen 

met Westland Cultuurweb naschoolse 

cursussen in beeldende kunst, theater, 

muziek en dans.
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CBS De Ouverture
Sibelius 1
2671 VV Naaldwijk
0174 628 927

BSO 2flamingo’s (2samen)
Sibelius 1
2671 VV Naaldwijk

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.

Meld je dan aan via directie@ouverture.pcpow.nl 

Zit je op de BSO en wil je meedoen? Neem dan contact op met 
Mariska Barendse via 2flamingos@2samen.nl voor meer informatie. 



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!

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. 

Door: Dance Innovation

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:   Maandag 17, 24, 31 januari 
en 7, 14, 21 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:  Maandag 17, 24, 31 januari 
en 7, 14, 21 februari

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

Door: Atelier Kaas

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? Uitproberen 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.

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

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

Muziekoerwoud
In deze cursus maak je kennis met 
slagwerk, 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, bro-
ertjes en zusjes horen wat je geleerd hebt 
en neem je je eigen muziekboek mee 
naar huis.

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

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

Door: Muziekmeesters Westland

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:    Maandag 9, 16, 23, 30 mei 
 en 13, 20 juni
Tijden: 16:00 - 17:00 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: Maandag 9, 16, 23, 30 mei 
 en 13, 20 juni
Tijden: 15:00 - 16:00 uur
Groep: 1 t/m 4

Door: Theaterschool Koperen Kees

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

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

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

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


