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Voorwoord
Beste jongens en meisjes, ouders/verzorgers,
Met trots presenteren we het programmaboekje van de
naschoolse activiteiten van het talentenprogramma voor de
kinderen in Tilburg-West! Een initiatief van de vijf basisscholen
in samenwerking met CiST, Factorium Cultuurmakers en
Art-fact, waarbij de kinderen kunnen kennismaken met
uiteenlopende disciplines in hun eigen wijk.
De naschoolse activiteiten zijn gratis voor de kinderen en kun
je volgen op de vijf verschillende basisscholen en diverse
wijklocaties. Partners uit de wijk en stad zijn inhoudelijk
betrokken bij de uitvoering.
Kijk rond in dit kleurrijke programmaboekje en
meld je aan vóór vrijdag 27 mei 2022.
Wij wensen jullie alvast veel plezier!

Hartelijke groet,
Miriam Alders, Cultuurcoach Tilburg-West
mede namens alle samenwerkende organisaties
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Mad Science
Groep 1, 2, 3
Experimenteren met de gekke professors van Mad Science!
Op vier middagen ga je aan de slag met experimenten,
activiteiten en demonstraties op het gebied van wetenschap
en techniek.
We gaan dierengeheimen onderzoeken: hoe zien ze eruit,
hebben ze veren, vacht of schubben? Spits je oren om te
horen welk dier welk geluid maakt. We maken dierensporen
van klei om thuis of in de klas verder te bestuderen. Ook
nemen we een kijkje onder het wateroppervlak van de zee
en ontdekken een planten- en dierenwereld die je vanaf het
strand niet kunt zien.
Je maakt kennis met het
magneetmysterie en leert
dat niet alleen de aarde een
noordpool en een zuidpool
heeft, maar elke magneet ook.
Je gaat zintuigen
onderzoeken en testen hoe
gemakkelijk ze voor de gek te
houden zijn. Dus vergeet je
neus, oren, ogen, tong en huid
niet, want je hebt ze allemaal
hard nodig tijdens deze les!
Doe je mee met de professor?
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datum

tijd

locatie

maandag 13 juni
maandag 20 juni
maandag 27 juni
maandag 4 juli

15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30

Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus

Dans!
Groep 1, 2, 3
Dans en vlieg met ons mee, over land en over zee! Ontdek
hoe groot, hoe klein en hoe sierlijk je lichaam kan bewegen
en vliegen. Voel je zo vrij als een vogel! We dansen vanuit
opdrachten en vanuit onze eigen fantasie. Hierbij gebruiken
we linten, vleugels en sjaaltjes. Samen maken we een mooie
dans en vooral veel plezier!

datum

tijd

locatie

dinsdag 14 juni
dinsdag 21 juni
dinsdag 28 juni
dinsdag 5 juli
dinsdag 12 juli

15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30

Auris Florant
Auris Florant
Auris Florant
Auris Florant
Auris Florant
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Buitenste binnen:

Theater
Groep 1, 2, 3

Tijdens deze workshop krijgen je een ontmoeting met
bewegingstheater. Met ons lichaam gaan wij leren hoe we
personages en verhalen kunnen vormgeven. Ons lichaam kan
meer vertellen dan je in eerste instantie denkt!
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datum

tijd

locatie

maandag 13 juni
maandag 20 juni
maandag 27 juni
maandag 4 juli

15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30

Antares
Antares
Antares
Antares

Buitenste binnen:

Beeldend
Groep 1, 2, 3

We halen het beste uit het schoolplein. Een levensgrote
ketting van de koning, standbeelden uit stoeptegels, bouwen
door een hek; het kan allemaal! Ga je mee naar buiten op
onderzoek?

datum

tijd

locatie

maandag 13 juni
maandag 20 juni
maandag 27 juni
maandag 4 juli

15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30

Jeanne d’Arc
Jeanne d’Arc
Jeanne d’Arc
Jeanne d’Arc
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Tenten bouwen
Groep 1, 2, 3
Heb je altijd al eens zelf een tent willen bouwen? Wij gaan
in de klas verschillende tenten bouwen waar we in kunnen
zitten, liggen, spelen en boekjes kijken. Ga ja mee op
ontdekkingstocht naar jouw favoriete tent?
Door te bouwen, je creativiteit te gebruiken en samen
te werken, gaan jullie de mooiste een gezelligste tenten
bouwen. Waar we in kunnen chillen! Elke les heeft een andere
activiteit die met tenten bouwen te maken heeft. We gaan in
ieder geval heel veel plezier hebben met elkaar. Dus: laat je
droom uitkomen, je creativiteit zien en bouw jouw eigen tent!
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datum

tijd

locatie

dinsdag 14 juni
dinsdag 21 juni
dinsdag 28 juni
dinsdag 5 juli

15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30

Wandelbos
Wandelbos
Wandelbos
Wandelbos

Ontdek de natuur
Groep 3, 4
De natuur is overal, ook in de stad! Laat je verrassen door wat
de natuur van Tilburg-West jou te bieden heeft: bouw samen
een hut, klim in een boom en proef bloemenboter die we zelf
gaan maken.
Ook ontdek je wat voor vogels er in natuurgebied De
Drijflanen wonen en maken we een huisje voor spinnen en
insecten. En we doen nog veel meer leuke dingen!

datum

tijd

locatie

woensdag 15 juni
woensdag 22 juni
woensdag 29 juni
woensdag 6 juli

13:30 - 14:30
13:30 - 14:30
13:30 - 14:30
13:30 - 14:30

Biolab Wandelbos
Biolab Wandelbos
Biolab Wandelbos
Biolab Wandelbos
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Lego WeDo
Groep 4, 5, 6
Overal om ons heen zijn computers. Je telefoon, Playstation
of laptop bijvoorbeeld. Maar wist je dat ook in een
koffiezetapparaat, een digibord of een auto computers zitten?
Alleen… uit zichzelf zijn computers niet zo slim. Computers
hebben een geheugen om dingen te onthouden en een
processor om te kunnen rekenen. Daarnaast hebben computers
ook instructies van een mens nodig om hun taak uit te kunnen
voeren. Met Lego WeDo ga je een machine bouwen die kan
bewegen en die je met een ipad kunt aansturen.
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datum

tijd

locatie

maandag 13 juni
maandag 20 juni
maandag 27 juni
maandag 4 juli

15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30

Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus

Zingen maar!
Groep 4, 5, 6, 7
Veel kinderen in Tilburg-West willen lekker zingen. Daar ben
jij er vast ook één van. Het is heerlijk om je stem te gebruiken!
En het is nóg leuker om lekker samen te zingen met een
groep. In deze lessen leer je om je stem te laten horen en naar
elkaar te luisteren. Samen met zoveel mogelijk kinderen van
school en uit de wijk. De zangdocent kiest natuurlijk liedjes
die bij jullie passen. En als je aangeeft wat je leuk vindt om te
zingen, zal ze zeker kijken wat er allemaal mogelijk is en gaan
jullie zelfs nog een keer optreden in de wijk !

datum

tijd

locatie

donderdag 16 juni
donderdag 23 juni
donderdag 30 juni
donderdag 7 juli

15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30

Wandelbos
Wandelbos
Wandelbos
Wandelbos
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Klarinet
Groep 4, 5, 6, 7
Laat je uitdagen en kom klarinet spelen! De klarinet is
een heel divers en bijzonder instrument. Dat hoor je in
de verschillende muziekstukken waarin de klarinet wordt
gebruikt. Je ziet het ook terug in de verschillende maten
en vormen van het instrument. De klarinet is een houten
blaasinstrument met een enkel riet. Je kunt veel genres
muziek spelen, van klassiek tot modern, jazz en pop. Er zit
altijd iets bij dat jou aanspreekt en dat je leuk vindt om te
spelen. In vijf groepslessen neemt Peter-Paul van Esch je mee
in de wereld van de klarinet. Om thuis te oefenen krijg je de
klarinet vijf weken in bruikleen.
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datum

tijd

locatie

woensdag 15 juni
woensdag 22 juni
woensdag 29 juni
woensdag 6 juli
woensdag 13 juli

13:30 - 14:15
13:30 - 14:15
13:30 - 14:15
13:30 - 14:15
13:30 - 14:15

Auris Florant
Auris Florant
Auris Florant
Auris Florant
Auris Florant

Trompet-Trombone
Groep 4, 5, 6, 7
De trompet is een fantastisch melodie-instrument,
daarom hoor je hem ook terug in de meest uiteenlopende
muziekstijlen en in allerlei ensembles. Spelen op een
trompet is een echte uitdaging en je kan er dan ook veel
plezier aan beleven. Trombone, is dat niet dat instrument
met die rare schuif? Ja! Maar dat niet alleen. De trombone is
net zo veelzijdig als de andere blaasinstrumenten. Ook op
een trombone kun je lachen, huilen, fluisteren, schreeuwen,
expressief of ingetogen spelen. Je kunt er qua stijl alle kanten
mee op. In vijf groepslessen neemt Pieter de Kok je mee in
de wereld van deze koperblazers. Samen leren jullie spelen
op de trombone of trompet. Om thuis te oefenen krijg je de
trompet of trombone vijf weken in bruikleen.

datum

tijd

locatie

donderdag 16 juni
donderdag 23 juni
donderdag 30 juni
donderdag 7 juli
donderdag 14 juli

15:30 - 16:15
15:30 - 16:15
15:30 - 16:15
15:30 - 16:15
15:30 - 16:15

Antares
Antares
Antares
Antares
Antares
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Slagwerk
Groep 4, 5, 6, 7
Wie slagwerk leert spelen, leert muziek maken op een groot
aantal instrumenten. Het is een vakgebied waar je nooit
uitgeleerd raakt. Op sommige instrumenten ben je vooral bezig
met ritme, terwijl je op andere instrumenten ook een melodie
kunt spelen. Tijdens deze lessen maak je kennis met diverse
slagwerkinstrumenten. In vijf groepslessen neemt Wouter
De Winne je mee in de wereld van het slagwerk. Om thuis te
oefenen krijg je een oefenpad met stokken in bruikleen.

datum

tijd

locatie

woensdag 15 juni
woensdag 22 juni
woensdag 29 juni
woensdag 6 juli
woensdag 13 juli

13:30 - 14:15
13:30 - 14:15
13:30 - 14:15
13:30 - 14:15
13:30 - 14:15

Jeanne d’Arc
Jeanne d’Arc
Jeanne d’Arc
Jeanne d’Arc
Jeanne d’Arc
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Beginnersorkest
Groep 4, 5, 6, 7
Maak je al muziek en wil je graag samen spelen met andere
kinderen? Of heb je bij de workshops de basis al geleerd?
Kom dan meespelen in dit orkest en ervaar hoeveel
mooier muziek klinkt als je samenspeelt. Heb je geen
muziekinstrument? Geef dit dan door bij je aanmelding, dan
zorgen we voor een bruikleeninstrument voor de repetities
met het orkest. Na 5 weken mogen jullie een uitvoering
geven tijdens De Buurt als Museum. Hier
kunnen jullie je talenten laten horen
ns
jde
i
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datum

tijd

locatie

maandag 13 juni
maandag 20 juni
maandag 27 juni
maandag 4 juli
maandag 11 juli

15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30

Jeanne d’Arc
Jeanne d’Arc
Jeanne d’Arc
Jeanne d’Arc
Jeanne d’Arc
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PaardenPraatPlaten
Groep 4, 5, 6, 7, 8
Droom jij altijd over paarden en zou je dolgraag eens met ze
willen samenwerken en tegelijkertijd ook meer over je eigen
talenten ontdekken? Wij stellen graag een plekje voor jou open
in onze kudde om meer over jezelf en onze paarden te leren.
In vijf lessen gaan we samen met de paarden leuke oefeningen
doen en maak je ook een kunstwerk
waarover je in de laatste bijeenkomst
krachtig over jezelf kan vertellen aan
ons, thuis en op school.
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datum

tijd

locatie

donderdag 16 juni
donderdag 23 juni
donderdag 30 juni
donderdag 7 juli
donderdag 14 juli

15:30 - 17:30
15:30 - 17:30
15:30 - 17:30
15:30 - 17:30
15:30 - 17:30

De Zeven Geitjes
De Zeven Geitjes
De Zeven Geitjes
De Zeven Geitjes
De Zeven Geitjes

Op ieder potje past
een dekseltje
Groep 5, 6
Heb je kleine schatten die je wilt bewaren in een speciaal
doosje of potje? Wil je leren hoe je een mooie pot of vaas kunt
maken met klei-rolletjes? Kom dan naar het keramiek-atelier
van Ceciel van der Weide in Basisschool Wandelbos.
In vier middagen leer je de technieken om een echte potvaas
te maken waar je ook een fantastische passende deksel op
mag verzinnen. De potvaasjes zullen geglazuurd worden in
jouw favoriete kleur. Ik begeleid je stap voor stap. Je leert
op een goede manier de kleirolletjes te maken en deze als
bouwstenen te gebruiken om je potvaas te kunnen maken. Hoe
leuk is het om een eigen schattenbewaarder te hebben of een
bos bloemen in je eigen potvaas te zetten?

datum

tijd

locatie

donderdag 16 juni
donderdag 23 juni
donderdag 30 juni
donderdag 7 juli

15:30 - 17:00
15:30 - 17:00
15:30 - 17:00
15:30 - 17:00

Atelier Wandelbos
Atelier Wandelbos
Atelier Wandelbos
Atelier Wandelbos
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kunstenaar-skills
Groep 5, 6, 7
In de ateliers bij SuperBlaaw werken verschillende
kunstenaars. In vier middagen neem je een kijkje in de
ateliers en ontdek je wat daar gemaakt wordt. Natuurlijk
ga je ook zelf aan de slag in een atelier, waar je zelf mag
experimenteren met verschillende materialen en kleuren op
papier en doek.
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datum

tijd

locatie

maandag 13 juni
maandag 20 juni
maandag 27 juni
maandag 4 juli

15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30

Atelier SuperBlaaw
Atelier SuperBlaaw
Atelier SuperBlaaw
Atelier SuperBlaaw

Natuur
om de hoek
Groep 5, 6, 7
Wil jij ook weten wat er allemaal leeft in de stad? Ontdek het
zelf! Samen gaan we op ontdekkingsreis in de wijk, op zoek
naar de planten en dieren die er (verborgen) leven.
Door allerlei spelletjes en activiteiten kom je steeds meer te
weten over de natuur. Doe je mee? Zorg voor een (regen)jas
en kleren die vies mogen worden, want we blijven alleen met
slecht weer binnen.

datum

tijd

locatie

woensdag 15 juni
woensdag 22 juni
woensdag 29 juni
woensdag 6 juli

13:30 - 15:00
13:30 - 15:00
13:30 - 15:00
13:30 - 15:00

De Reinevaer
De Reinevaer
De Reinevaer
De Reinevaer

Mede mogelijk
gemaakt door
De Reinevaer
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Ukelele
Groep 5, 6, 7, 8
Wil je leren spelen op de ukelele? Het lijkt een beetje op een
mini-gitaar met 4 snaren. Je kunt al snel zelf wat spelen op de
ukelele als je mee komt doen! Maartje Knoop van Factorium
Cultuurmakers leert je hoe zo’n ukelele werkt. We hebben
ukeleles om op te spelen, maar als je er zelf thuis een hebt,
mag je hem natuurlijk ook meenemen.

datum

tijd

locatie

maandag 13 juni
maandag 20 juni
maandag 27 juni
maandag 4 juli

15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30

Antares
Antares
Antares
Antares
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Dwarsfluit
Groep 5,
5 6, 7, 8
Laat je uitdagen en kom dwarsfluit spelen! De naam zegt
het eigenlijk al. De dwarsfluit is een fluit die dwars op de
mond staat tijdens het spelen. Je herkent het geluid meteen.
Het is een heel mooi, uniek geluid. Vaak hoor je het samen
met andere instrumenten, maar ook alleen beleef je er veel
plezier aan. De dwarsfluit past bij vele soorten muziek: van
volksmuziek tot jazz en van klassiek tot populair. In vijf
groepslessen neemt Jef Geerinckx je mee in de wereld van
de dwarsfluit. Om thuis te oefenen krijg je de dwarsfluit vijf
weken in bruikleen.

datum

tijd

locatie

dinsdag 14 juni
dinsdag 21 juni
dinsdag 28 juni
dinsdag 5 juli
dinsdag 12 juli

16:00 - 16:45
16:00 - 16:45
16:00 - 16:45
16:00 - 16:45
16:00 - 16:45

Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus
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Schaken
Groep 5, 6, 7, 8
Schaken leert je na te denken voordat je iets doet en leert
je spelenderwijs hoe je problemen oplost. Schaken is een
denksport die je een leven lang kunt blijven beoefenen. We
brengen de leerstof meteen in de praktijk, dus we gaan zelf
ook partijtjes spelen tijdens de les. Je krijgt opdrachten mee
om thuis te maken zodat je alles bij elkaar in vijf lessen een
aardig beeld krijgt van deze denksport.
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datum

tijd

locatie

maandag 13 juni
maandag 20 juni
maandag 27 juni
maandag 4 juli
maandag 11 juli

15:30 - 17:00
15:30 - 17:00
15:30 - 17:00
15:30 - 17:00
15:30 - 17:00

Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus
Hubertus

Keyboard
Groep 6, 7, 8
We gaan aan de slag met keyboard! Maar wat kun je daar
allemaal mee doen? Samen met Wim Glorius van Factorium
Cultuurmakers kun je op onderzoek uit gaan naar de
mogelijkheden. Wim laat je kennismaken met het keyboard en
gaat samen met jou kijken wat je al weet en wat je nog meer
zou willen leren. Wil je een liedje spelen? Wil je zelf dingen
verzinnen? Ontdek of dit instrument bij je past!

datum

tijd

locatie

donderdag 16 juni
donderdag 23 juni
donderdag 30 juni
donderdag 7 juli

15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30

Auris Florant
Auris Florant
Auris Florant
Auris Florant
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Graffiti
Groep 6, 7, 8
In deze workshop ga jij je eigen graffiti kunstwerk maken.
Onder begeleiding van urban artist Joep van Gassel wordt er
uitgelegd hoe je van idee, via schets, naar je eigen kunstwerk
kan komen.
In het eerste gedeelte van de workshop staat het ontwerpen
centraal. Vervolgens ga je met de spuitbussen aan de slag en
maak je je eigen kunstwerk! Het werk mag je na afloop mee
naar huis nemen.
Mede mogelijk gemaakt door WIJ West.
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datum

tijd

locatie

woensdag 22 juni

13:30 - 15:30

WIJ West

Schrijven met Edith
Groep 6, 7, 8
Vind jij verhalen en gedichten
maken ook zo leuk? In deze vier
middagen fantaseren we erop los
en gaan we lekker schrijven. Ik
ben benieuwd welk verhaal jij te
vertellen hebt! De kinderen die het
leuk vinden, kunnen hun gedicht
en/of verhaal voordragen tijdens
De Buurt als Museum.

datum

tijd

woensdag 15 juni
woensdag 22 juni
woensdag 29 juni
woensdag 6 juli

13:30 - 14:30
13:30 - 14:30
13:30 - 14:30
13:30 - 14:30

Mede mogelijk gemaakt
door Bibliotheek ’t Sant

locatie

,
Bibliotheek t Sant
,
Bibliotheek t Sant
,
Bibliotheek t Sant
,
Bibliotheek t Sant
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Jongleren
Groep 6, 7, 8
Tijdens deze circus-workshops gaan we jongleren! We gaan
borden laten draaien op stokken en ballen, doekjes, kegels
en ringen de lucht in gooien (en hopelijk weer opvangen).
Je leert hoeden laten rollen om en over je lichaam, diabolo’s
laten draaien en devilsticks laten zweven.
De workshops worden gegeven door Rein de Kok, een echte
circusartiest. Na het afronden van de circusschool trok hij
zeven jaar met Cirque du Platzak door Europa. De laatste
jaren geeft hij vooral les bij verschillende (kinder)circussen
en treed hij op met zijn eigen RangPangCircus. Komt dat zien,
komt dat zien!
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datum

tijd

locatie

donderdag 16 juni
donderdag 23 juni
donderdag 30 juni
donderdag 7 juli

15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30

Antares
Antares
Antares
Antares

Locaties

Atelier SuperBlaaw

,
Bibliotheek t Sant

BS Antares

Valkenjachtstraat 7

Beneluxlaan 74

Sabelhof 12b

BS Auris Florant

BS Hubertus

,
BS Jeanne d Arc

Visitandinenstraat 3

Jagerslaan 55

Le Bourgetstraat 21

De Reinevaer

BS Wandelbos + Atelier + Biolab

Reinevaarstraat 55

Auteurslaan 7

WIJ West
Le Bourgetstraat 27

De Zeven Geitjes
Reeshofdijk 18

Colofon
Programmering en redactie: Miriam Alders
Foto’s p. 1, 24: Maria van der Heyden
Foto’s p. 12, 14, 15, 21: Rens Bressers
Vormgeving: Studio Zeedauw
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Aanmelden
– Ga naar de www.talentenprogrammatilburgwest.nl
– Vul het aanmeldformulier in en kies drie activiteiten, zodat we zoveel
mogelijk kinderen mee kunnen laten doen aan minstens één van de drie
keuzes. Als er ruimte is, dan kun je aan meerdere activiteiten meedoen!
– Tip! Houd bij het aanmelden het activiteitenboekje bij de hand.
– Na aanmelding ontvang je een bevestiging van je aanmelding per email.
– In de week van 30 mei ontvang je van de scholen een bevestigingsbrief
met daarin de definitieve keuze van de activiteit(en) waaraan je gaat
deelnemen en de locatie waar de activiteit plaatsvindt.
– De activiteiten starten maandag 13 juni.

Spelregels
– Deelname aan de activiteiten is geheel gratis, maar niet vrijblijvend.
We verwachten dat de kinderen komen naar de activiteit waarvoor is
ingeschreven. Mocht je kind er een keer niet zijn, dan is het verzoek
aan de ouders/verzorgers om dat door te geven aan de scholen.
– Als je je kind niet hebt ingeschreven, dan kun je ook niet deelnemen.
Mocht de digitale aanmelding lastig zijn, dan kan school je
ondersteuning bieden.
– Het programma voor de kinderen is op verschillende locaties in de wijk.
Let op! Voor alle activiteiten geldt dat je als ouder/verzorger je kind zelf
brengt of haalt naar de locatie waar de activiteit plaatsvindt, of je kind
komt zelfstandig.
– Door aanmelding ga je akkoord met het volgende:
De gegevens van de ouders/verzorgers in het aanmeldformulier
komen terecht bij de scholen en de cultuurcoach. De gegevens van de
deelnemende kinderen komen terecht bij de scholen, cultuurcoach
en aanbieders. Met de gegevens wordt zorgvuldig omgegaan en na
afloop van het programma verwijderd. Deze gegevens worden nergens
gepubliceerd.
– In het aanmeldformulier geef je aan of je toestemming verleent voor
het maken van beeldmateriaal (foto’s, video) dat gebruikt wordt ten
behoeve van de activiteit en pr-doeleinden. Publicatie kan via alle
media plaatsvinden (o.a. basisschool, wijkkrant en nieuwsbrieven).

