
DANS                          GROEP 1/2
  Deze lessenreeks wordt verzorgd door dansdocent Nina Broeke.

Houd jij van dansen en bewegen op muziek? Doe dan mee met deze drie lessen van 
juf Nina! In deze gezellige lessen leer je verschillende dansjes op leuke muziek. 
Op festival Carrousel laat je het resultaat zien op een echt podium.

Boerhaave | do 26 september, 10 en 17 oktober | tijd: 16.45 - 17.30 u
Locatie: Leidse Houtschool, Adriaan Pauwstraat 1
+ presentatie op festival Carrousel 18 oktober tussen 15.00-18.00 u
  
Mors | do 26 september, 10 en 17 oktober | tijd: 15.30 - 16.15 u
Locatie: Libertas, Huis van de Buurt Morschwijck, Topaaslaan 19
+ presentatie op festival Carrousel 18 oktober tussen 15.00-18.00 u

Naschoolse activiteiten sept/OKT 2019 
EN FESTIVAL CARROUSEL

THEATER                                        GROEP 3/4
  Deze lessenreeks wordt verzorgd door de Jeugdtheaterschool .

 
In deze lessen gaan we samen op ontdekkingsreis. We reizen te voet, met de boot, 
bus of vliegtuig en beleven in elk land een nieuw avontuur.
Soms is het spannend maar het kan ook grappig zijn of ijskoud. Maar hoe speel je 
dat? We maken ook een klein toneelstukje.  

Boerhaave | wo 25 september, 9 en 16 oktober | tijd: 15.00 - 16.00 u
Locatie: Leidse Houtschool, Adriaan Pauwstraat 1
+ presentatie op festival Carrousel 18 oktober tussen 15.00-18.00 u
  
Mors | wo 25 september, 9 en 16 oktober | tijd: 13.30 - 14.30 u
Locatie: Libertas, Huis van de Buurt Morschwijck, Topaaslaan 19
+ presentatie op festival Carrousel 18 oktober tussen 15.00-18.00 u

De activiteiten zijn gratis, maar INSCHRIJVEN IS VERPLICHT. 
Door je in te schrijven voor de NSA doe je ook mee met de presentatie 
op het kindercultuurfestival Carrousel op 18 oktober. 
 
SCHRIJF JE IN VIA WWW.BPLUSC.NL/DOEMEE



gratis activiteiten  voor iedereen van 4 t/m 12 jaar!

CREATIEF SCHRIJVEN                                         GROEP 7/8 
      Deze lessenreeks wordt verzorgd door schrijfdocent Dorothee Albers.

Dit is echt een NSA voor kinderen die graag schrijven en veel fantasie hebben! 
Juf Dorothee gaat je helpen om mooie verhalen te schrijven. Op festival Carrousel 
laten jullie aan het publiek zien wat er geschreven is. 
 
Mors | do 26 september, 10 en 17 oktober | tijd: 15.30 - 16.30 u
Locatie: Libertas, Huis van de Buurt Morschwijck, Topaaslaan 19
+ presentatie op festival Carrousel 18 oktober tussen 15.00-18.00 u

VLOGGEN                                        
      Deze workshop wordt verzorgd door  filmdocent Casper Sikkens.

Houd jij van filmpjes maken of kun jij babbelen als een presentator?
We zoeken 10 enthousiaste kinderen die een workshop vloggen willen volgen en 
daarna al een echte vlog gaan maken op het kindercultuurfestival Carrousel.
Meld je snel aan, want vol = vol
 
Mors | vrij 11 oktober| tijd: 15.30 - 17.00 u
Locatie: Libertas, Huis van de Buurt Morschwijck, Topaaslaan 19
+ vloggen op festival Carrousel 18 oktober tussen 15.00-18.00 u

BEELDENDE KUNST                          GROEP 5/6 
 Deze lessenreeks wordt verzorgd door illustrator Eline Krus.

Samen met juf Eline ga je aan de slag met inktvlekken. Het klinkt misschien een 
beetje raar, maar je kunt daar hele mooie kunst van maken! Op festival Carrousel 
laat je in een expositie zien wat je gemaakt hebt. 
 
Boerhaave | do 26 september, 10 en 17 oktober | tijd: 15.30 - 16.30 u
Locatie: Leidse Houtschool, Adriaan Pauwstraat 1
+ presentatie op festival Carrousel 18 oktober tussen 15.00-18.00 u
 
Mors | do 26 september, 10 en 17 oktober | tijd: 17.00 - 18.00 u
Locatie: Libertas, Huis van de Buurt Morschwijck, Topaaslaan 19
+ presentatie op festival Carrousel 18 oktober tussen 15.00-18.00 u


