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Handig om te weten

Wil je mee doen?

In het schooljaar 2022-2023 organiseren 

Mariaschool & De Kyckert in 

Wateringen samen met Westland 

Cultuurweb naschoolse cursussen 

in beeldende kunst, theater, muziek  

en dans.
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OBS De Kyckert 
Lange Spruit 88
2291 LC Wateringen 
0174 293 116

Handig om te weten: Een cursus van 6 lessen kost € 30,-

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 het inschrijfformulier dat op school is uitgedeeld. 
Voor meer informatie kunt je een e-mail sturen naar: 
bredeschool.kyckmar@gmail.com

Ga je op de dag van de cursus naar de BSO? Dan vergoedt de 
BSO de helft van het cursusgeld.

WSKO Mariaschool
Koningsspil 47
2291 MB Wateringen
0174 292 981

Okidoki
Lange Spruit 88
2291 LC Wateringen 
06 82457030

Kwest, Kwestival
Windmolen 180
2291 KS Wateringen
06 10477000

Partou
Lange Spruit 88
2291 LC Wateringen 
0174 615155



Circusmuziek
De circusband en de dieren uit het circus 
leren je muziek maken. Je krijgt verschil-
lende muziekinstrumenten mee naar huis 
om op te oefenen. Twee weken achter-
eenvolgend een cimbaal, een blokfluit, 
een klokkenspel of ukelele. In de laatste 
les geven we een concertje voor de 
ouders!

Muziekoerwoud
De dieren van het oerwoud maken 
muziek, doe je mee? Elke week komen 
andere muziekinstrumenten mee naar de 
les. En in je eigen muziekboek komen er 
elke week nieuwe pagina’s bij. Aan het 
einde van les 6 is je muziekboek af!

Door: Muziekmeesters Westland 

Kangoo Jump Dance
Je leert dansen en springen op kangoe-
roe schoenen! Het is zo Fun  dat je de 
schoenen nooit meer uit wil doen.  Ben jij 
klaar voor een gave coole dansworkout 
op deze bijzondere schoenen? Doe dan 
mee!

Data:   Maandag 16, 23, 30 januari 
en 6, 13, 20 februari

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

K3 dansles 
Ben jij gek van dansen op K3 muziek? 
Doe dan mee met K3 dansles! Je leert 
allerlei K3 dansjes,  streetdance en na-
tuurlijk ga je heerlijk swingen op jouw 
favoriete K3 muziek.

Data:  Maandag 16, 23, 30 januari 
en 6, 13, 20 februari

Tijden: 15:00 - 16:00  uur
Groep: 1 t/m 2

Door: Studio Domingos

Kleur je materiaal 

Vind jij het ook zo tof om je tas op te 
leuken met een andere kleur, of stiekem 
op je sokken te tekenen? En wat dacht 
je van een stuk hout te bewerken tot een 
hip naambord? Klei tot marmer steen 
te maken. Van oud naar hele hippe 
spulletjes voor in jouw kamer!

Data:   Dinsdag 14, 21, 28 maart en 
4, 11, 18 april

Tijden: 16:00 - 17:00 uur
Groep: 4 t/m 8

Het geheim van de 
meester voor kids 

Ontdek het geheim en maak kunstwerk-
en van de wereldberoemde kunstenaars 
zoals Rembrandt en van Gogh, Monet en 
en Mondriaan! 

Data:  Dinsdag 14, 21, 28 maart en 
4, 11, 18 april

Tijden: 15:00 - 16:00  uur
Groep: 4 t/m 8

Door: Heart Paint 

Musical
Tijdens deze cursus leer je jouw fanta-
sie te gebruiken, ga je samenwerken, 
leer je verschillende emoties en ga je 
werken aan improviseren, je houding en 
stemgebruik. Hou jij van zingen,dansen 
en acteren? Geef je dan nu op voor de 
musicalles!

Data:  Maandag 15, 22 mei en  
5, 12, 19, 26 juni

Tijden: 16:00 - 17:00 uur
Groep: 4 t/m 8

Podiumbeesten
Zou jij weleens een leeuw, een tijger of 
misschien wel iemand met apenstreken 
willen zijn? Dan kan jij dat nu proberen! 
Geef je   op voor de cursus Podiumbees-
ten van Theaterschool koperen Kees.

Data:  Maandag 15, 22 mei en  
5, 12, 19, 26 juni

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

Door: Koperen Kees

Data:  Dinsdag 8, 15, 22, 29  
november en 6, 13 december

Tijden: 15:00 - 16:00 uur
Groep: 2 t/m 3

Data:   Dinsdag 8, 15, 22, 29  
november en 6, 13 december

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