
OBS de Driekleur
Locatie Dalton
Spinel 6-8
2691 TM ‘s-Gravenzande
0174-414023

OBS de Driekleur
Locatie Wilhelmina
Van der Kest Wittensstraat 3
2691 XD ‘s-Gravenzande
0174-526060

Okidoki
Dresdenweg 1
2692 AA ‘s-Gravenzande
0174-441510

‘S-GRAVENZANDE

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 
één of meerdere van deze cursussen te betalen, kunt u hierover 
contact opnemen met de directeur van de school.

Wil je mee doen?

Meld je aan via ekohler@stoow.nl
Kijk voor meer informatie op www.obsdedriekleur.nl

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 leidingevende van de BSO. 

Kunst na School

Doe je mee?

In het schooljaar 2019-2020 organiseert OBS de Driekleur 
samen met Westland Cultuurweb naschoolse cursussen in 
beeldende kunst, muziek, dans en theater. 

Handig om te weten



Aan de hand van het sprookje van Sneeuwwitje in een modern jasje maken we in 5 lessen een voor-
stelling die we in de 6e les spelen voor publiek. Kinderen leren het plezier van samen een voorstelling 
maken en spelenderwijs maken ze kennis met de basistechnieken van toneelspelen. Er is veel ruimte 
voor eigen ideeën van de kinderen.

In de cursus Snarenfabriek maken de kinderen kennis met muziekinstrumenten waar snaren op zitten. Ze 
krijgen de kans om alle instrumenten te bespelen. De snaarinstrumenten die aan bod komen zijn: ukelele, 
cimbaal,  viool, gitaar en harp. Gestemde snaren hebben altijd een mooie klank en je kunt meteen samen 
muziek maken.  

Juliette vertelt over kunst uit steen en laat daarbij een heleboel inspirerende voorbeelden zien. Kies een 
steen en bedenk wat je gaat maken.  We gaan zagen, vijlen, schuren, boren en polijsten. Met extra materia-
len maak je er een hedendaags kunstobject van.

Data: Vrijdag  1-11, 8-11, 15-11, 22-11, 29-11, 13-11
Tijden: 15:00 - 16:00 uur 
Groep: 3 t/m 5
Locatie: Wilhelmina

Data: Maandag  13-1, 20-1, 27-1, 3-2, 10-2, 17-2
Tijden: 15:00 - 16:00 uur
Groep: 5 t/m 8
Locatie: Dalton

Data: Dinsdag  10-3, 17-3, 24-3, 31-3, 7-4, 14-4
Tijden: 15:00 - 16:00 uur
Groep: 4 t/m 6
Locatie: Dalton

Sing & Swing

Sneeuwwitje en de Rappende dwergen

Speksteen voor sterke jongens en meisjes

Snarenfabriek

door:

Atelier Kaas

door:

door:

door:

Dance Innovation

Data: Dinsdag  10-3, 17-3, 24-3, 31-3, 7-4, 14-4
Tijden: 16:00 - 17:00 uur
Groep: 3 t/m 5
Locatie: Dalton

Aan de hand van het voorleesverhaal over het elfje ‘Huppeldepup de zeurkous’ gaan we 
in 5 lessen een voorstelling maken die we in de 6e les spelen voor publiek.
Kinderen leren het plezier van samen een voorstelling maken en spelenderwijs maken 
ze kennis met de basistechnieken van toneelspelen.

Muziekoerwoud

Kunstschatten

Sing & Swing

Huppeldepup de Zeurkous

Juliette vertelt een boeiend verhaal over de kunstenaar en zijn beroep. De ene keer ben je 
de beeldhouwer en maak je een sculptuur. Maar je gaat ook een schilderij maken, zoals de 
schilder En ontwerp een gebouw zoals de architect. Wil je weten welke kunstberoepen er 
nog meer zijn kom dan naar de workshops ‘Kunstschatten’ en ontdek ze allemaal.

Muziek maken met verschillende muziekinstrumenten. De lessen zijn met beweging en 
ritmes. Ze leren eerst luisteren, dan gaan ze meespelen. En daarna is het samen muziek 
maken met een verhaal. Het is samen altijd mooier dan in je eentje!

Juf Vivian (meegedaan aan de Voice of Holland) treed bijna ieder weekend op met haar 
band. Vind jij optreden en zingen ook zo leuk? Dan is deze cursus echt iets voor jou. Vivian 
gaat heel graag aan de slag met een groep gemotiveerde kinderen om een te gek optreden 
neer te zetten. Hiervoor ga je eerst 6 keer oefenen en ga je werken aan zangtechnieken, 
inleven in een liedje, ademhalingstechnieken en letten op je houding.

Data: Donderdag  28-5, 4-6, 11-6, 18-6, 25-6, 2-7
Tijden: 16:00  -17:00 uur
Groep: 3 t/m 5
Locatie: Wilhelmina

Data: Maandag  13-1, 20-1, 27-1, 3-2, 10-2, 17-2
Tijden: 16:00 - 17:00 uur
Groep: 1 t/m 4
Locatie: Dalton

Data: Vrijdag  1-11, 8-11, 15-11, 22-11, 29-11, 13-11
Tijden: 16:00 - 17:00 uur 
Groep: 6 t/m 8
Locatie: Wilhelmina

Spring Cultuur Producties

Muziekmeesters Westland

Data: Donderdag  28-5, 4-6, 11-6, 18-6, 25-6, 2-7
Tijden: 15:00 - 16:00 uur
Groep: 6 t/m 8
Locatie: Wilhelmina

Juf Vivian (meegedaan aan de Voice of Holland) treed bijna ieder weekend op met haar band. Vind jij 
optreden en zingen ook zo leuk? Dan is deze cursus echt iets voor jou. Vivian gaat heel graag aan de 
slag met een groep gemotiveerde kinderen om een te gek optreden neer te zetten. Hiervoor ga je eerst 
6 keer oefenen en ga je werken aan zangtechnieken, inleven in een liedje, ademhalingstechnieken en 
letten op je houding.


