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Handig om te weten

Wil je mee doen?

In het schooljaar 2021-2022 organiseert 

Waalcampus in ‘s-Gravenzande samen 

met Westland Cultuurweb naschoolse 

cursussen in beeldende kunst, theater, 

muziek en dans.
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Dijckerwaal 20
2691 PK ‘s-Gravenzande
0174 413 776

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 waalcampus@wsko.eu

Maak je gebruik van de verlengde dag meld je dan ook aan via 
waalcampus@wsko.eu, vermeld er even bij dat er gebruik gemaakt 
wordt die dag van de verlengde dag.



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!

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!

Door: Styles Company 

Sneeuwwitje en de 
rappende dwergen 

Sneeuwwitje in een modern jasje. 
Sneeuwwitje ontmoet verschillende 
sprookjesvrienden 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:  Maandag 17, 24, 31 januari 
en 7, 14, 21 februari

Tijden: 15:15 - 16:15 uur
Leeftijd: 8 tot 12 jaar

Huppeldepup de 
zeurkous 

Huppeldepup de zeurkous is een elfje 
dat zo zeurt dat de elfenkoningin haar 
voor 100 jaar in slaap tovert. Wat gebeurt 
er wanneer Huppeldepup na 100 jaar 
wakker wordt?  Ben je gek op verhalen 
over elfjes? Ben je dol op verkleden? En 
vind je het leuk om samen met andere 
kinderen te springen en te dansen? Geef 
je dan op! 

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

Tijden: 14:15 - 15:15  uur
Leeftijd: 3 tot 7 jaar

Door: Spring cultuur producties 

Capoeira
Capoeira is de spectaculaire Braziliaanse 
vechtdans op live muziek. In de Capoe-
ira cirkel kan iedereen zijn beste moves 
laten zien in het uitdagende spel van 
vechtkunst, dans en acrobatiek. Zo wordt 
het een sportief feestje zonder winnaars 
of verliezers. Ook leer je trommelen op 
Braziliaanse instrumenten en zing je Bra-
ziliaanse liedjes. Diverse lessen dus waar 
iedereen plezier aan kan beleven!

Data:  Donderdag 10, 17, 24, 31 
maart en 7, 14 april

Tijden: 15:15 - 16:15 uur
Groep: 8 t/m 12 jaar

Capoeira
Capoeira is de spectaculaire Braziliaanse 
vechtdans op live muziek. In de Capoe-
ira cirkel kan iedereen zijn beste moves 
laten zien in het uitdagende spel van 
vechtkunst, dans en acrobatiek. Zo wordt 
het een sportief feestje zonder winnaars 
of verliezers. Ook leer je trommelen op 
Braziliaanse instrumenten en zing je Bra-
ziliaanse liedjes. Diverse lessen dus waar 
iedereen plezier aan kan beleven!

Data:  Donderdag 10, 17, 24, 31 
maart en 7, 14 april

Tijden: 14:15 - 15:15  uur
Leeftijd: 3 t/m 7 jaar

Door: Batuque Capoeira 

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! 

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

Tijden: 15:15 - 16:15 uur
Leeftijd: 7 tot 12 jaar

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! 

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

Tijden: 14:15 - 15:15 uur
Leeftijd: 7 tot 12 jaar

Door: Popschool Westland 

Data:  Dinsdag 2, 9, 16, 23, 30  
november en 7 december

Tijden: 14:15 - 15:15 uur
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
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Tijden: 15:15 - 16:15 uur
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar


