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Handig om te weten

Wil je mee doen?

In het schooljaar 2021-2022 organiseert 

De Wegwijzer in ‘s-Gravenzande samen 

met Westland Cultuurweb naschoolse 

cursussen in beeldende kunst, theater, 

muziek en dans.
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CBS De Wegwijzer
Prins Bernhardstraat 28
2691 VK ‘s-Gravenzande 
0174 412 018

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 aan via de link op ‘Social Schools!’ 
Ga je op de dag van de cursus naar de BSO bij Okidoki en wil 
je deelnemen aan de cursus? Neem dan contact op met de 
leidinggevende van de BSO. 

Okidoki 
Prins Bernhardstraat 28
2691 VK ‘s-Gravenzande
0174 820414



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!

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!

Door: Batuque Capoeira 

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

Tijden: 15:45 - 16:45 uur
Groep: 1 t/m 4

Dorp op stelten
Tom en Lisa wonen in een saai dorp. 
Op een dag gaan ze met hun vrienden 
naar het stadhuis om te protesteren. De 
burgemeester belooft dat de kinderen een 
week lang het dorp mogen besturen als 
hij er niet is. Hou je van gekke verhalen, 
verkleden en op het podium staan? Geef 
je dan op voor de toneellessen. Met el-
kaar maken we van het verhaal ‘Dorp op 
stelten’ een leuke voorstelling!

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

Tijden: 14:45 - 15:45 uur
Groep: 4 t/m 8

Door: Spring cultuur producties 

De Giraf die wilde 
tekenen en dansen 

Kom je luisteren naar het verhaal over de 
Giraf die wilde tekenen en dansen? Je 
mag zelf bedenken hoe het verder gaat. 
Ook doen we de giraffendans en groeien 
we als een boom. We tekenen een giraf 
met krijt en zijn robotvriend met wasco. 
We schilderen met scheerschuim en 
glijverf.

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

Tijden: 15:45 - 16:45 uur
Groep: 2 t/m 4

Maak je eigen 
stripboek

Lees jij graag de Donald Duck? En vind 
je het leuk om te tekenen? Kom dan je 
eigen stripboek maken. We doen eerst 
inspiratie op door strips te bekijken en 
oefenen de techniek van het striptekenen. 
Daarna ga je aan de slag met je verhaal. 
Ook ontwerp je een kaft en maak je er 
een persoonlijk stripboek van.  

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

Tijden: 14:45 - 15:45 uur
Groep: 5 t/m 8

Door: In het sleutelbos 

Keyboard/piano 
Na 1 les al meespelen met bekende 
liedjes! Door onze speciale lesmethode 
pakken zelfs beginners het pianospelen 
snel op. In overleg kan er een keyboard 
mee naar huis genomen worden om 
tussen de lessen door te oefenen, zodat 
iedereen het kan leren!

Data:  Donderdag 19 mei en  
2, 9, 16, 23, 30 juni

Tijden: 15:45 - 16:45 uur
Groep: 3 t/m 5

Keyboard/piano
Na 1 les al meespelen met bekende 
liedjes! Door onze speciale lesmethode 
pakken zelfs beginners het pianospelen 
snel op. In overleg kan er een keyboard 
mee naar huis genomen worden om 
tussen de lessen door te oefenen, zodat 
iedereen het kan leren!

Data:  Donderdag 19 mei en  
2, 9, 16, 23, 30 juni

Tijden: 14:45 - 15:45 uur
Groep: 6 t/m 8

Door: Popschool Westland 

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

Tijden: 14:45 - 15:45 uur
Groep: 5 t/m 8

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

Tijden: 15:45 - 16:45 uur
Groep: 1 t/m 4


