
Muziek | groep 1/2
Docent: Lynn van Heijst

In deze lessen ga je heel veel muziek maken! Liedjes 
zingen, bewegen op muziek en misschien wel eigen 
liedjes bedenken. 

Boerhaave | do 14, 21 en 28 maart | tijd: 15.45 - 16.30 
Locatie: Cultuurhuis de Paulus, Warmonderweg 2, 
Oegstgeest
  
Mors | do 14, 21 en 28 maart | tijd: 17.00 - 17.45
Locatie: nader te bepalen, check het inschrijfformulier 
op www.bplusc.nl/doemee

Beeldende kunst | groep 3/4
Docent: Margriet Blom

Houd je van met je handen werken? Dan zijn deze les-
sen echt iets voor jou. Je gaat met sjablonen aan de 
slag en met verschillende soorten druktechnieken. Zo 
maak jij jouw eigen kunstwerk!

Boerhaave | woe 13, 20 en 27 maart | tijd: 15.30 - 16.30
Locatie: Leidse Houtschool, Adriaan Pauwstraat 1
  
Mors | woe 13, 20 en 27 maart | tijd: 13.30 - 14.30 
Locatie: Pacellischool, Damlaan 22

12 t/m 29 maart

Techniek | Groep 5/6 
Docent: Thea Peters

Wilde jij altijd al aan de slag met een hamer, boor er 
zaagmachine? Schrijf je dan in voor de MaakMiddagen 
van Technolab.
Misschien heb je zelf al een idee wat jij wilt maken?
En anders helpen we je op weg met voorbeelden. Maak 
bijvoorbeeld een xylofoon, je zelfportret, een bootje of 
raket. 

Boerhaave | vr 13, 20, 27 maart | tijd: 15.45 - 17.00
Locatie: Technolab, Zweilandlaan 4
 
 
 
 

Theater | groep 7/8 
Docent: Britt Fievez

Wil jij graag meer weten over toneelspelen? En ben je 
gefascineerd door verhalen? In deze lessen ga je kennis 
maken met de basis van theater. Je leert hoe je je stem 
en lichaam in kunt zetten om een rol te spelen en je 
gaat je eigen scenes maken.  Jouw eigen creativiteit 
staat centraal in deze lessen, maar we gaan natuurlijk 
ook heel veel samen spelen! 

Boerhaave | di 12, 19 en 26 maart | tijd: 15.30 - 16.30 
Locatie: Cultuurhuis de Paulus, Warmonderweg 2, 
Oegstgeest

Doe mee!  
Dit jaar zijn de Cultuurcoaches actief in het Boerhaave 
en Morsdistrict. Iedereen van 4 t/m 12 jaar kan gratis 
kennismaken met kunst en cultuur in de eigen wijk.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? 
Houd onze website www.BplusC.nl/doemee in de gaten 
of schrijf je in voor de nieuwsbrief via  
cultuurcoach@BplusC.nl

Schrijf je op tijd in via www.BplusC.nl/doemee  

 
 

Heb je een vraag? 
         stuur een mail aan                                      

cultuurcoach@BplusC.nl

gratis Naschoolse a
ctiviteiten  

voor iedereen van 

4 t/m 12 jaarSchrijf je in via www.BplusC.nl/doemee




