
maandag 8 augustus dinsdag 9 augustus woensdag 10 augustus donderdag 11 augustus vrijdag 12 augustus

Capoeira Muziek op Schoot Stop Motion filmpje maken Musical

Tijd:10.00-11.30 uur|12.30-14.00 uur Tijd: 10.00-11.00 uur Tijd: 10.00-12.00 uur Tijd: 10.00-12.00 uur

Leeftijd: 4 tot 8 jaar | 9 tot 14 jaar Leeftijd:  0-4 jaar met ouders Leeftijd: vanaf 6 jaar Leeftijd: 6 tot 8 jaar

Wil jij deze Braziliaanse vechtsport 

gecombineerd met muziek en dans 

ook leren? Kom mee doen met de 

workshop onder leiding van Thomas 

Voorn

Samen muziekspelletjes doen. Je 

(klein)kind ervaart muziek door 

muziek maken, op muziek gedragen 

worden, zelf bewegen, luisteren

Door korte opdrachten leer je de 

basis van stop motion. Met klei of 

papier beeld je je verhaal uit. Papa 

of mama mogen ook mee doen!

Vind je het leuk om te zingen, 

dansen en acteren? Onder leiding 

van Elene Vaye zingen, 

musicaldans, improviseren en 

leuke toneelspelletjes

Voor meer informatie en 

aanmelden: 

Kokedama Stage Fighting De Alleskunner (buiten op plein) Filmscript schrijven Musical post@wijkcentrumwaterkracht.nl 

Tijd: 14.00-16.00 uur Tijd: 14.30-16.00 uur Tijd: 10.00-11.30 uur Tijd: 15.00-17.00 uur Tijd: 13.00-15.00 uur of 06-10840988
Leeftijd: 12 jaar en ouder Leeftijd: 10 tot 15 jaar Leeftijd: 4 tot 12 jaar Leeftijd: 12 tot 16 jaar Leeftijd: 9 tot 12 jaar

Gebaseerd op de Japanse 

kunstvorm ga je onder leiding van 

Varisha Kalloe een mosbal maken. 

Leuk om op te hangen en een 

plantje in te laten groeien   

Onder leiding van Thomas Voorn leer 

je  vechtscenes na spelen uit bekende 

films. Leer de trucjes die echte acteurs 

ook toepassen

Net als op TV ga je met Beweegwijs te 

gekke spellen spelen. Je mag aan alles 

mee doen, er valt niemand af. Aan 

het eind de meeste punten? Dan ben 

jij de Alleskunner!

Droom jij ook van een eigen film? 

Met begeleiding van 

Beeldbrengers schrijf je het script 

voor jouw eigen film

Vind je het leuk om te zingen, 

dansen en acteren? Onder leiding 

van Elene Vaye zingen, 

musicaldans, improviseren en 

leuke toneelspelletjes
Muziektheater

Tijd: 14.00-15.00 uur

Leeftijd: 3 tot 8 jaar (+ouders)

Ron Vernout vertelt met muziek 2 

korte verhalen: Koning Midas doet 

een wens en Prins Pim en de bakker

maandag 15 augustus dinsdag 16 augustus woensdag 17 augustus donderdag 18 augustus vrijdag 19 augustus donderdag 18 augustus

Ritmische Gymnastiek Circus Circus Zenuwspiraal maken Musical Zomerzaadjes

Tijd: 10.00-12.00 uur Tijd: 10.00-12.00 uur Tijd: 10.00-11.00 uur Tijd: 10.00-12.00 uur Tijd: 10.00-12.00 uur Tijd: 10.00-12.00 uur

Leeftijd: 6 tot 12 jaar Leeftijd: 7 tot 12 jaar Leeftijd: 4 tot 6 jaar Leeftijd: vanaf 10 jaar Leeftijd: 4 tot 6 jaar Leeftijd: 1-5 jaar + ouders

Leuke combinatie van dans en gym. 

Rosalinde van der Hee geeft les met 

verschillende materialen zoals 

linten, touw en hoepels. Natuurlijk 

ook op muziek

Onder leiding van Bart Durand  

oefenen met circustechnieken zoals 

jongleren, diabolo, zweefstok, chinese 

bordjes en acrobatiek. Tot slot een 

mini-circusvoorstelling!

Onder leiding van Bart Durand 

aanleren en oefenen van 

circustechnieken, zoals jongleren, 

diabolo, zweefstok, chinese bordjes 

en acrobatiek

Leer zelf een electronisch circuit 

bouwen en maak een 

zenuwspiraal. Kan jij hem spelen 

zonder te bibberen?

Vind je het leuk om te zingen, 

dansen en acteren? Onder leiding 

van Elene Vaye zingen, 

musicaldans, improviseren en 

leuke toneelspelletjes

Met de voedselcoaches van 

Stadsvoedsel verhaaltjes rond het 

thema zomerzaadjes en iets lekkers 

maken

Computerboek maken Clownery Levend Zeeslag (buiten op plein) Docu maken over jouw wijk Tuinfeest

Tijd: 14.00-16.00 uur Tijd: 14.00-16.00 uur Tijd: 14.00-15.30 uur Tijd: 15.00-17.00 uur 14.00-16.00 uur

Leeftijd: 8 jaar en ouder Leeftijd: 7 tot 12 jaar Leeftijd: 4 tot 12 jaar Leeftijd: 14-18 jaar Leeftijd 6 tot 11 jaar

Met de Makey Makey en Sratch 

programmeren we een computer 

boek.Teken, knip plaatjes, schrijf 

spreekbalonnen. Bij elk plaatje 

neem je je eigen audio verhaal op

Ontdek de clown in jezelf! Onder 

leiding van Bart Durand leer je gekke 

loopjes, spelen met wat er allemaal 

heerlijk mis kan gaan, en theatraal 

vallen en opstaan

Twee teams gaan met Beweegwijs 

schepen veroveren door ballen te 

gooien in elkaars zee. Welk team 

weet als eerste alle schpen te 

ontdekken en te veroveren? 

Een docu maken over jouw wijk. 

Met begeleiding van 

Beeldbrengers ga je opnames 

maken en het verhaal over het 

leven in jouw wijk vertellen

Met de voedselcoaches van 

Stadsvoedsel buiten spelletjes en 

samen kokerellen met oogst uit de 

Kindertuin

Activiteiten in de 

Kindertuin op het 

Volkstuincomplex aan de 

Thorbeckesingel

Programma Zomerschoolactiviteiten in en om Waterkracht

mailto:post@wijkcentrumwaterkracht.nl

