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Handig om te weten

Wil je mee doen?

In het schooljaar 2021-2022 organiseert 

De Verburch-hof in Poeldijk samen met 

Westland Cultuurweb naschoolse 

cursussen in beeldende kunst, theater, 

muziek en dans.
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RKBS De Verburch-hof
De Ruijtbaan 81
2685 RS Poeldijk
0174 210 410

Smallsteps Westhof (Partou)
De Ruijtbaan 81
2685 RS Poeldijk
0174 246992

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 w.hendriks@wsko.eu
Zit je op de BSO Partou en wil je meedoen? Vermeld dit dan 
bij de aanmelding en geef het ook door aan de BSO.



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!

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!

Door: Leon Drums

Sing en Swing 
Samen met de juf ga je aan de slag om 
een te gek optreden neer te zetten. Hier-
voor ga je eerst goed oefenen en werken 
aan zangtechnieken, inleven in een liedje 
en je houding. Je kan soms een beetje 
huiswerk mee krijgen. Voor het optreden 
komt er ook een echte muzikant naar 
school die de groep zal begeleiden met 
zijn gitaar. En alle ouders en geïnteres-
seerden mogen komen kijken.  

Data:   Maandag 17, 24 januari en  
7, 14, 21 februari en 7 maart

Tijden: 15:45 - 16:45 uur
Tijden: 6 t/m 8

Sing en Swing 
Samen met de juf ga je aan de slag om 
een te gek optreden neer te zetten. Hier-
voor ga je eerst goed oefenen en werken 
aan zangtechnieken, inleven in een liedje 
en je houding. Je kan soms een beetje 
huiswerk mee krijgen. Voor het optreden 
komt er ook een echte muzikant naar 
school die de groep zal begeleiden met 
zijn gitaar. En alle ouders en geïnteres-
seerden mogen komen kijken.  

Data:  Maandag 17, 24 januari en  
7, 14, 21 februari en 7 maart

Tijden: 14:45 - 15:45  uur
Groep: 3 t/m 5

Door: Dance Innovation 

Wie denk jij 
dat je bent?

Doen alsof je iemand anders bent: een 
gemene professor, een stoere ridder, een 
gek dier of een bazige juf. Opeens speel 
je een rol, ben je iemand anders. Tijdens 
deze lessen wordt gewerkt vanuit perso-
nages en maken we met elkaar een mooi 
verhaal. Doe jij mee? Tijdens de laatste 
les laten we een korte presentatie aan de 
ouders zien!

Data:  Maandag 7, 14, 21, 28 maart 
en 4, 11 april

Tijden: 15:45 - 16:45 uur
Groep: 5 t/m 7

Beestenbende 
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:  Maandag 7, 14, 21, 28 maart 
en 4, 11 april

Tijden: 14:45 - 15:45  uur
Groep: 1 t/m 4

Door: Theaterschool Koperen Kees

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 10, 17, 24, 31 mei  
en 7, 14 juni

Tijden: 15:45 - 16:45 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 figuren. 
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 10, 17, 24, 31 mei  
en 7, 14 juni

Tijden: 14:45 - 15:45 uur
Groep: 1 t/m 3

Door: Atelier Kaas

Data:  Dinsdag 26 oktober, 2, 9, 16, 
23 en 30 november

Tijden: 14:45 - 15:15 uur en  
 15:15 - 15:45 uur
Groep: 1 t/m 4

Data:  Dinsdag 26 oktober, 2, 9, 16, 
23 en 30 november

Tijden: 15:45 - 16:45 uur
Groep: 5 t/m 8


