
Blok 2 

Avontuur: Fitbox 
Datum: 1Maandag 6, 23,30 januari  6 en 13 februari  
Tijd: 14.15 tot 15.15 uur 
Leeftijd: 7 tot 12 jaar 
Waar: gymzaal 
De inschrijf link volgt later 
 

Blok 1 

Workshop: Percussie 
Datum: Vrijdag 28 oktober 4, 11, 18, 25 november en 2 december  
Tijd: 14.15 tot 15.15 
Leeftijd: 7 tot 12 jaar 
Waar: muzieklokaal stuurboord 

   Via deze link kun je inschrijven 

Blok 3 

Workshop: Striptekenen 
Datum: Woensdag 16, 23, 30 maart 6 en 13 april 
Tijd: 14.15 tot 15.15 uur 
Leeftijd: 7 tot 12 jaar 
Waar:  volgt 
De link om in te schrijven volgt later 

Blok 4 
 
Het Ninja avontuur 
Datum: Maandag 5,12, 19 juni 3 en 10 juli 
Tijd: 14.15 tot 15.15 uur 
Leeftijd: 7 tot 12 jaar 
Waar: volgt 
De link om in te schrijven volgt later 

• Meedoen aan deze cursussen is gratis en wordt gesubsidieerd vanuit Project om de hoek 

• Per blok volgt er een omschrijving van de workshop en een inschrijvingslink 

• Deze activiteiten zijn mogelijk gemaakt door subsidie vanuit de gemeente 
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8x86xU-d2U-7SBy1OTAfFMO91gEBI-pBpZphT0769ixURjJSSlZGNVc2SzRPMVFQRzhJUlpITFFaUS4u


Omschrijving van de workshop 
 
 
 

Tijdens deze cursus maken de kinderen kennis met verschillende  
slagwerkinstrumenten en produceren ze samen beats van over de hele  
wereld. Wat dacht je van Samba uit Brazilië,  
Afrikaanse djembés en darbuka’s uit het Midden-Oosten!  
De kinderen leren hoe ze met bepaalde slagtechnieken snelle of rustige ritmes  
ten gehore kunnen brengen en werken toe naar een presentatie tijdens de  
laatste les. 

Deze cursus is op (dag) datum 

Tijd: 14.15 tot 15.15 uur 

Voor kinderen vanaf 7 jaar 

Waar: muzieklokaal stuurboord 

Er is plek voor 15 kinderen 

Inschrijven voor het avontuur kan hier tot 14 oktober, uiterlijk 20 oktober hoort u of uw kind mee kan doen. 

Dit aanbod is kosteloos vanuit project om de Hoek. 

Workshop wereld percussie 
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Blok 1 

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Bij overinschrijving wordt er na 14 oktober geloot waarbij nieuwe 

deelnemers voorrang hebben op kinderen die al aan een eerder blok hebben  

deelgenomen. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8x86xU-d2U-7SBy1OTAfFMO91gEBI-pBpZphT0769ixUREw0M1pPMTJOUVhGOE5HRTNVRExKNE1KWC4u

