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Cursus wegwijzerCursus wegwijzer
Vind je weg in de kunst

Van muziek word ik vrolijk

De dwars-
fluit vind ik 
het mooiste 
instrument 

van het 
orkest

Ik ben al 
6 jaar(of 
ouder) 

Ik ben  
tussen de 4 

en 6 jaar

Ja.

Als ik muziek 
hoor, kan ik 

niet meer stil 
zitten.

Ik wil het liefst 
dansen in een 

tutu.

Ik ga al (bijna) 
naar de grote 

school.
Ik wil juist stil 
(leren) zitten.

Mijn moeder 
zegt dat ik 
later acteur 

word.

Als ik later 
groot ben,  

ga ik trouwen 
met een prins.

Kids 1 Musical

Acteren (6+)Kleutertheater

Kleuterkunst

Kinderkunst

Klassiek balletKleuter 
ballet

Kinderyoga

Nuvofluit

HipHopJazz-Streetdance
Kleutermuziek Ontdek je 

instrument

Klei, stenen, 
verf, krijt; hoe 

viezer mijn 
handen hoe 

beter.

Echt niet!

Nee.

Mijn benen 
gaan vanzelf 

als ik een coole 
beat hoor.

Ik wil lekker 
swingen en 
coole moves 

leren.

Ik teken altijd 
zelfverzonnen 

dieren.

Muziek? Ik 
vind tekenen 
en schilderen 
pas echt leuk!

Ik kan heel goed 
doen alsof ik 

moet huilen bij 
zielige muziek.

Ik zing en dans 
de hele dag.

Ik luister liever 
naar muziek.

Ik wil een  
instrument leren.

Ik wil iets met muziek 
doen, maar ik heb 

geen idee wat.

Van muziek word ik vrolijk

?
Nog steeds 
geen idee? 
Ontdek de cursus 
die bij je past en 
meld je aan voor 
het Snuffelrondje.

Cursus wegwijzerCursus wegwijzer
Vind je weg in de kunst



Muziek 
Nuvofluit – 6 tot en met 9 jaar
Lesdag: maandag van 15.40 tot 16.10 uur
Docent: Ivo Visser

De Nuvofluit is een bijzondere dwarsfluit speciaal voor kinderen. In de cursus leren 
de kinderen vanaf 6 jaar in een kleine groep de eerste beginselen van het instrument, 
eenvoudige ritmes en het notenbeeld. Ervaring is niet vereist, alleen een dosis 
enthousiasme!

Kleutermuziek – 4 tot en met 6 jaar
Lesdag: vrijdag van 15.45 tot 16.30 uur
Docent: Wim van Lenthe

In de lessen leren kinderen spelenderwijs om te gaan met de muzikale verschillen 
zoals langzaam, snel, hoog, laag of hard en zacht. De kinderen zingen, dansen, 
spelen op muziekinstrumenten en worden meegenomen in hun fantasie door 
dierenliedjes en muziekjes. 

Ontdek je instrument – 6 tot en met 9 jaar
Lesdag: vrijdag van 16.30 tot 17.10 uur
Docent: Wim van Lenthe

Ben je gek op muziek, maar weet je nog niet zo goed 
welk instrument je leuk vindt? In deze cursus maak  
je kennis met de viool, de piano en het slagwerk. 
Maar ook met je eigen stem. We gaan zingen en 
improviseren met ondersteuning van muziekinstrumenten.

m



DDans
Kinderyoga – 4 tot en met 6 jaar / 6 tot en met 9 jaar
Lesdag: maandag van 16.00 – 16.45 uur / 17.00 – 18.00 uur
Docent: Aleta Schwartz

Ben je op zoek naar een actieve les vol ontspanning? Dan is Kinderyoga echt iets voor 
jou! Tijdens kinderyoga staan plezier en ontspanning voorop. Naast het uitvoeren van 
yogahoudingen worden er ook oefeningen en spelletjes gedaan op het gebied van 
onder andere concentratie, ademhaling en evenwicht. Aan het einde van de les is er 
regelmatig een creatieve verwerking.

Jazz-Streetdance – 6 tot en met 9 jaar
Lesdag: maandag van 17.00 – 18.00 uur
Docent: Hanneke Potthoff

Streetdance is al een moderne mix van hiphop, jazz dance en funk. Dus waarom niet 
verschillende stijlen leren in één les? Bij deze les leren de kinderen op een speelse 
manier de basis van de jazz-streetdance. 

Klassiek ballet – 6 tot en met 9 jaar
Lesdag: dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur of woensdag van 15.45 tot 16.45 uur
Docent: Hanneke Potthoff & Moniek Goffree

Ontdek de beginselen van klassiek ballet en leer de sierlijke bewegingen. 
Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan een goede houding, motoriek,  
ritme en samenwerking. Uiteraard is er ook volop ruimte om vrij te dansen 
en je eigen creativiteit te tonen.

Kleuterdans – 4 tot en met 6 jaar
Lesdag: woensdag van 15.00 tot 15.45 uur en zaterdag van 9.45 tot 10.30 uur
Docent: Moniek Goffree & Hanneke Potthoff

Op speelse wijze komen allerlei onderdelen van het dansen aan bod.  
Aan de hand van verhaaltjes dansen de kinderen op kinderliedjes,  
klassieke muziek en pianostukjes. De dansdocent besteedt ook aandacht  
aan een goede lichaamshouding en het opbouwen van kracht en souplesse.

Hiphop – 6 tot en met 9 jaar
Lesdag: vrijdag van 16.00 tot 17.00 uur
Docent: Tobias van Estrik

Schud je armen lekker los en bounce mee met de muziek.  
Meester Tobias leert je de meest coole moves en toffe choreo’s!



Snuffelrondje
Kun jij niet kiezen?  

In de cursus Snuffelrondje ontdek  
je alle disciplines in een notendop!  

In een lesblok van 8 lessen ga je 
aan de slag met beeldend, 

theater, dans en muziek. 

BBeeldend

Kleuterkunst – 4 tot en met 6 jaar
Lesdag: maandag van 15.45 tot 16.30 uur
Docent: Linda Dekker

We duiken in de fantasiewereld van de kleuters en gaan aan de slag met materialen 
als klei, karton, krijt en verf. De fantasie van de kinderen wordt geprikkeld en we 
maken een begin met het mengen van kleuren en de contrasten licht en donker en 
plat en ruimtelijk.  

Kinderkunst – 6 tot en met 9 jaar
Lesdag: dinsdag van 15.45 tot 16.45 uur
Docent: Linda Dekker

Als kind raak je geboeid door kleuren, verf en materie zoals klei,  
hout, steen en gevonden materialen. Hoe fijn is het om er mee te 
experimenteren? In de cursus Kinderkunst in De Meerpaal krijg 
je een uitdagend programma van beeldende lessen.

Kom jij ook 
kijken of doe je 
een keer mee?



TTheater

Acteren – 6 tot en met 9 jaar
Lesdag: maandag van 16.00 tot 17.00 uur
Docent: Coby Beck

Is jouw kind gek op toneelspelen en wordt de woonkamer geregeld omgetoverd tot 
decor? Tijdens deze cursus is niets te gek en duiken we in de rol van prins, prinses of 
een lievelingsdier. Met veel plezier, spelend leren. Dat is waar het om gaat in deze cursus.

Kleutertheater – 4 tot en met 6 jaar
Lesdag: donderdag van 15.45 tot 16.30 uur
Docent: Coby Beck

Een theaterles voor de allerkleinsten! Hoe loopt een ridder of hoe wuift 
een prinses? En hoe speel je héél groot en héél klein. Ontdek, probeer 
en speel bij de cursus Kleutertheater.

Kids 1 Musical – 6 tot en met 8 jaar
Lesdag: donderdag van 16.15 tot 17.45 uur
Docent: Coby Beck & Floor Stappers

Theater, dans en zang; daar draait het allemaal om bij musical. Zelfs 
met deze jonge doelgroep werken we naar een kleine, eigen of 
bestaande musical toe. Op speelse wijze wordt deze musical aan 
het einde van het seizoen gepresenteerd.



Activiteit Leeftijd Dag Tijd Lokaal Docent

Maandag 21 juni

Nuvofluit 6-9 jaar Maandag 15.40-16.10 Lokaal 7 Ivo Visser

Kleuterkunst 4-6 jaar Maandag 15.45-16.30 Lokaal 15 Linda Dekker

Acteren 6+ 6-9 jaar Maandag 16.00-17.00 Kleine Zaal Coby Beck

Kinderyoga 4-6 jaar 4-6 jaar Maandag 16.00-16.45 Witte Zaal Aleta Schwartz

Kinderyoga 6-9 jaar 6-9 jaar Maandag 17.00-18.00 Witte Zaal Aleta Schwartz

Jazz Streetdance basis 6-9 jaar Maandag 17.00-18.00 Lokaal 17 Hanneke Potthoff

Dinsdag 22 juni

Kinderkunst 6-9 jaar Dinsdag 15.45-16.45 Lokaal 15 Linda Dekker

Klassiek ballet basis 6-9 jaar Dinsdag 16.30-17.30 Lokaal 17 Hanneke Potthoff

Woensdag 23 juni

Kleuterdans 4-6 jaar Woensdag 15.00-15.45 Lokaal 17 Moniek Goffree

Klassiek ballet basis 6-9 jaar Woensdag 15.45-16.45 Lokaal 17 Moniek Goffree

Donderdag 24 juni

Kleutertheater 4-6 jaar Donderdag 15.45-16.30 Witte Zaal Coby Beck

Kids 1 Musical 6-8 jaar Donderdag 16.15-17.45 Witte Zaal  Coby Beck

Vrijdag 25 juni

Kleutermuziek 4-6 jaar Vrijdag 15.45-16.30 Lokaal 9 Wim van Lenthe

Hiphop 6+ 6-9 jaar Vrijdag 16.00-17.00 Lokaal 17 Tobias van Estrik

Ontdek je instrument 6-9 jaar Vrijdag 16.30-17.10 Lokaal 9 Wim van Lenthe

 Zaterdag 26 juni

Kleuterdans 4-6 jaar Zaterdag 09.45-10.30 Lokaal 17 Hanneke Potthoff




