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Handig om te weten

Wil je mee doen?

In het schooljaar 2021-2022 organiseert 

Rehoboth in Naaldwijk samen met 

Westland Cultuurweb naschoolse 

cursussen in beeldende kunst, theater 

en dans.
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Basisschool Rehoboth
Hoefblad 13
2671 WX Naaldwijk
0174 625 271

Kwest
Druivenstraat 30
2671 SK Naaldwijk
0174 670303

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 de mail: adhaan@rehoboth.pcpow.nl of stuur 
een berichtje in Social Schools aan juf Anne-marieke 

Ga je op de dag van de cursus naar de BSO? Bel: 06-515 61 207



Je eigen verhaal 
Maak je eigen verhaal en met elkaar mak-
en we daar een mooie voorstelling van. 
Hoe leuk is dat. Samen met de docent 
maken jullie een minivoorstelling op basis 
van jullie eigen verzonnen verhalen. In 
de laatste les spelen we met ons eigen 
verhaal voor onze ouders!

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.

Door: Theaterschool Koperen Kees

Verrassend Houtskool 
Werken met houtskool op papier is leuk 
en leerzaam. Je leert te spelen met donk-
er en lichtverhouding. Al heel snel is er 
een resultaat met tekenen en daardoor 
geeft dit een zeker gevoel. Ook met gum 
kun je in houtskool heel leuk tekenen. 
Er is zelfs een plakwerk met houtskool 
georganiseerd. Omdat pastelkrijt bijna 
hetzelfde werkt als houtskool kan hier ook 
mee gewerkt worden, hierdoor zie je het 
verschil tussen zwart/wit en kleur gebruik.

Data:  Woensdag 19, 26 januari en 
2, 9, 16, 23 februari

Tijden: 5 t/m 8

Kleine Kunstenaars
Geïnspireerd door het boek “Kinderen 
ontdekken de grote kunstenaars” zijn er 
kleine kunstzinnige experimentjes geor-
ganiseerd. Er wordt gekrast, gescheurd 
en geplakt tijdens het tekenen en schil-
deren. Bij iedere les is er een ander 
thema zoals creatief met rondje volgens 
de kunstenaar Kandinsky. Lekker creatief 
bezig zijn met de handen en materiaal!

Data:  Woensdag 19, 26 januari en 
2, 9, 16, 23 februari

Tijden: 12:15 - 13:15  uur
Groep: 1 t/m 4

Door: Monartiste

Sneeuwwitje en de 
rappende dwergen 

Sneeuwwitje in een modern jasje. Sneeu-
wwitje ontmoet verschillende sprook-
jesvrienden en er zijn mobiele telefoons 
zonder bereik. Met natuurlijk een hele 
knappe prins. Van dit alles maken we een 
voorstelling. Vind je het leuk om te rappen 
en in een stuk te spelen waarbij je geen 
tekst uit je hoofd hoeft te leren? Geef je 
dan op! 

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

Tijden: 13:15 - 14:15 uur
Groep: 5 t/m 8

Poppentheater
Wil je handpoppen en (je eigen) knuffels 
avonturen laten beleven? Doe dan mee 
met de lessen Poppentheater. Iedere les 
begint met een korte voorstelling van de 
juf met handpoppen en knuffels. Daarna 
ga je met andere kinderen je eigen voor-
stelling maken!

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

Tijden: 12:15 - 13:15  uur
Groep: 1 t/m 4

Door: Spring Cultuur producties

Breakdance 
Meester James komt jullie graag coole 
dansmoves uitleggen! Jullie gaan de 
basis van breakdance leren en nog veel 
meer leuke dingen. We eindigen de laat-
ste les met een spetterend optreden!  

Data:      Woensdag 11, 18, 25 mei en 
1, 8, 15 juni

Tijden: 13:15 - 14:15 uur
Groep: 6 t/m 8 

Breakdance 
Meester James komt jullie graag coole 
dansmoves uitleggen! Jullie gaan de 
basis van breakdance leren en nog veel 
meer leuke dingen. We eindigen de laat-
ste les met een spetterend optreden!  

Data:  Woensdag 11, 18, 25 mei en 
1, 8, 15 juni

Tijden: 12:15 - 13:15  uur
Groep: 3 t/m 5

Door: Dance Innovation

Data:  Woensdag 3, 10, 17, 24  
november en 8, 15 december

Tijden: 12:15 - 13:15 uur
Groep: 1 t/m 4

Data:  Woensdag 3, 10, 17, 24  
november en 8, 15 december

Tijden: 13:15 - 14:15 uur
Groep: 5 t/m 8


