Ook
meedoen?
Sluiskil

Schrijf je nu in
voor een van de
naschoolse activiteiten
op Het Mozaïek!
Kijk op
www.cultuurmenus.nl
voor meer info.

Danskriebels | SLUISKIL

peuters

Dansdocente Lilianne Butler neemt je mee aan het dansen!
Samen werk je op een speelse manier aan een dans in verhaalvorm.
Meedoen? Schrijf je in per mail of via de BSO!
Wanneer?

Waar?

Dinsdag 19 november

Basisschool ‘t Mozaïek, Sluiskil

Hoe laat?

Wat kost het?

10.00 - 11.00 uur

meedoen kost niets

Muziekkriebels | SLUISKIL

groep 1/2/3

Met muziekjuf Milou Simpelaar ga je zingen, spelen, bewegen en swingen.
Met hulp van je stem, je lijf en met muziekinstrumenten.
Één ding is zeker, je zult niet langer stil kunnen blijven zitten!
Wanneer?

Waar?

Dinsdag 12, 19, 26 november

Basisschool ‘t Mozaïek, Sluiskil

Hoe laat?

Wat kost het?

15.00 - 16.00 uur

€ 1,50 voor de 3 workshops

Nieuwe Klassiekers | SLUISKIL

groep 4/5/6

TIP!

Samen met Fotografe Anne Nobels verdiep je je in de schilderkunst van oude
meesters. Je verzamelt informatie en attributen en bouwt je eigen fotostudio. Daar
maak je professionele foto’s geïnspireerd op kunstwerken uit de gouden eeuw.
Misschien wel een tentoonstelling waard! Zin in? Schrijf je gauw in!
Wanneer?

Waar?

Vrijdag 20, 27 september,

Basisschool ‘t Mozaïek, Sluiskil

4 en 11 oktober
Hoe laat?

Wat kost het?

14.30 - 16.00 uur

€ 2,00 voor de 4 workshops

Meedoen? Mail nsa.mozaiek@kinderopvangzvl.nl of geef het strookje af bij de BSO!

Maak je eigen kleding! | SLUISKIL

groep 7/8*

Ben je gek op mode, wil je kennismaken met werken op de naaimachine
en droom je van je zelf ontworpen outfit? Dan is dit iets voor jou!
Je gaat 4 lessen aan de slag met het ontwerpen, tekenen en naaien van je
eigen kledingstuk. Meedoen? Schrijf je gauw in!
Wanneer?

Waar?

Donderdag 24, 31 oktober, 7 en

Basisschool ‘t Mozaïek, Sluiskil

14 november
Hoe laat?

Wat kost het?

15.00 – 17.00

€ 2,00 voor de 4 workshops
* Max. 8 deelnemers

Wat zijn cultuurmenu’s?
Met de cultuurmenu’s bieden we een divers programma voor kinderen
dat gericht is op kennismaking met alle disciplines van kunst, cultuur en
cultureel erfgoed. Er is een binnen- en buitenschools cultuurmenu.
Bij de samenstelling van de cultuurmenu’s maken we zo veel mogelijk
gebruik van kennis en creativiteit uit onze eigen streek.
Meer weten? Op www.cultuurmenus.nl vind je meer info.

Ja, ik doe mee!
Naam
Leeftijd
Groep

Danskriebels
Muziekkriebels

Mailadres

Nieuwe Klassiekers

Telefoonnummer

Kleding maken

We vinden het supertof
als je meedoet...
Geef je strookje uiterlijk een week voor
de startdatum af bij de BSO of mail het naar
nsa.mozaiek@kinderopvangzvl.nl
Meer weten over de cultuurmenu’s?
info@cezvl.nl
06-46745350 (Tijl Clement)
Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen
cultuurmenus
www.cultuurmenus.nl

Wat is Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen?
Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen verzorgt cultuurmenu’s op alle
basisscholen in Zeeuws-Vlaanderen en voor kinderopvangorganisaties.
Daarnaast bemiddelt Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen in een divers
aanbod van buitenschoolse cultuuractiviteiten voor kinderen.

Wil je op de hoogte blijven van ons aanbod? Volg ons op social media!

De projecten in deze folder worden georganiseerd
in opdracht van NSA het Mozaïek.

