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Voorwoord
Beste jongens en meisjes, ouders/verzorgers, 

Met trots presenteren we weer 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. Partners uit de 
wijk en stad zijn inhoudelijk betrokken bij de uitvoering. 

Kijk rond in dit kleurrijke programmaboekje en meld je aan 
vóór dinsdag 28 februari.

Wij wensen jullie alvast veel plezier! 

Hartelijke groet,

Wendy Goossens, Cultuurcoach Tilburg-West 
mede namens alle samenwerkende organisaties
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Dansexpressie
Groep 1, 2, 3

In de danslessen gaan we op avontuur met een mooie vogel. 
Polly de vogel wil vrij vliegen en droomt van mooie plekken. 
Wij ontdekken hoe we vrij kunnen dansen. Je mag dansen 
met mooie vleugels, kleurrijke sjaals en waaiers. Spelenderwijs 
werken we aan je muzikaliteit, creatieve ideeën in de dans, we 
gaan samenwerken en creëren samen een dans op de muziek. 
In tien lessen leer je een mooie dans, die we laten zien tijdens 
de laatste les. De ouders zijn welkom om te komen kijken!

datum tijd locatie
donderdag 23 maart 15:30 - 16:30 Auris Florant
donderdag 30 maart 15:30 - 16:30 Auris Florant
donderdag 6 april 15:30 - 16:30 Auris Florant
donderdag 13 april 15:30 - 16:30 Auris Florant
donderdag 16 april 15:30 - 16:30 Auris Florant
donderdag 11 mei 15:30 - 16:30 Auris Florant
donderdag 25 mei 15:30 - 16:30 Auris Florant
donderdag 1 juni 15:30 - 16:30 Auris Florant
donderdag 8 juni 15:30 - 16:30 Auris Florant
donderdag 15 juni 15:30 - 16:30 Auris Florant
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Groep 1, 2, 3

Ontdekclub
Ga ja mee op ontdekkingstocht naar wat jij leuk vindt om te 
doen? Wil je ontdekken hoe creatief je bent en wil je jezelf ook 
wel eens uitdagen? Kom dan meedoen met de ontdekclub! 
Door te ontdekken, je creativiteit te gebruiken en samen te 
werken, gaan jullie de mooiste en gezelligste dingen doen.

datum tijd locatie
dinsdag 21 maart 15:30 - 16:45 Hubertus
dinsdag 28 maart  15:30 - 16:45 Hubertus
dinsdag 4 april  15:30 - 16:45 Hubertus
dinsdag 11 april  15:30 - 16:45 Hubertus
dinsdag 18 april  15:30 - 16:45 Hubertus 
dinsdag 9 mei  15:30 - 16:45 Hubertus 
dinsdag 16 mei  15:30 - 16:45 Hubertus 
dinsdag 23 mei  15:30 - 16:45 Hubertus
dinsdag 30 mei  15:30 - 16:45 Hubertus
dinsdag 6 juni  15:30 - 16:45 Hubertus
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Blokfl uit
Groep 2, 3, 4

Wil je een muziekinstrument leren spelen, maar weet je nog 
niet wat je moet kiezen? Of ben je nog te jong voor een 
groter instrument? Begin dan met blokfl uitles. Dat is een klein 
instrument en iedereen kan blokfl uit spelen. Dit instrument 

is geschikt voor jong 
en oud. Sinds de 
middeleeuwen wordt 
hierop gespeeld. Er is 
dan ook veel muziek  
voor dit instrument 
in diverse stijlen. Een 
instrument voor het 
leven dus! In deze 
groepslessen neemt 
Noraly Brekelmans je 
mee in de wereld van 
de blokfl uit. Om thuis 
te oefenen krijg je de 
blokfl uit in bruikleen.

datum tijd locatie
maandag 20 maart 15:30 - 16:15 Auris Florant
maandag 27 maart 15:30 - 16:15 Auris Florant
maandag 3 april 15:30 - 16:15 Auris Florant
maandag 17 april  15:30 - 16:15 Auris Florant
maandag 8 mei 15:30 - 16:15 Auris Florant
maandag 15 mei 15:30 - 16:15 Auris Florant
maandag 22 mei 15:30 - 16:15 Auris Florant
maandag 5 juni  15:30 - 16:15 Auris Florant
maandag 12 juni 15:30 - 16:15 Auris Florant
maandag 19 juni  15:30 - 16:15 Auris Florant
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Tekentaal
Groep 3, 4, 5

Tijdens de tekentaal-lessen ga je lekker creatief aan de 
slag. Je krijgt superleuke opdrachten en leert werken met 
verschillende materialen zoals wasblokken, kleurpotloden, 
ecoline en verf. We gaan de ene keer lekker stampen voor 

we gaan tekenen of misschien lezen 
we wel een klein verhaaltje. Soms 

gaan we lekker krassen…. alles 
eruit krassen wat je niet leuk 

vindt. En daar maken we 
natuurlijk wel weer iets 

moois van, want uit 
negatieve dingen valt 
altijd iets positiefs te 
leren. 

Voor deze lessen 
hoef je helemaal 
niet te kunnen 
tekenen, je hoeft 
het alleen maar 

leuk te vinden. Het 
gaat erom dat jouw 

tekening jouw unieke 
verhaal is. Doe je mee? 

7

datum tijd locatie
maandag 8 mei 15:30 - 16:30 Auris Florant
maandag 15 mei 15:30 - 16:30 Auris Florant
maandag 22 mei 15:30 - 16:30 Auris Florant
maandag 5 juni  15:30 - 16:30 Auris Florant
maandag 19 juni  15:30 - 16:30 Auris Florant

Tekenavontuur
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Ukelele
Groep 3, 4, 5

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! 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 20 maart 15:30 - 16:15 Antares
maandag 27 maart 15:30 - 16:15 Antares
maandag 3 april 15:30 - 16:15 Antares
maandag 17 april  15:30 - 16:15 Antares
maandag 8 mei 15:30 - 16:15 Antares
maandag 15 mei 15:30 - 16:15 Antares
maandag 22 mei 15:30 - 16:15 Antares
maandag 5 juni  15:30 - 16:15 Antares
maandag 19 juni  15:30 - 16:15 Antares
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Ontdek de natuur
Groep 4, 5, 6

Kom mee naar buiten en ontdek de natuur. In 10 middagen ga je 
heel veel beleven en geen keer zal hetzelfde zijn. De ene week 
gaan we de natuur in, de andere week ga je aan de slag in de 
moestuin. Zaai en oogst, ontdek en beleef wat er allemaal kan. 
Ruiken, proeven, voelen en doen in de frisse lucht. Er is plek voor 
12 dus meld je snel aan.

datum tijd locatie
donderdag 23 maart 15:30 - 17:00 Biolab Wandelbos
donderdag 30 maart 15:30 - 17:00 Biolab Wandelbos
donderdag 2 april 15:30 - 17:00 Biolab Wandelbos
donderdag 9 april 15:30 - 17:00 Biolab Wandelbos
donderdag 16 april 15:30 - 17:00 Biolab Wandelbos
donderdag 11 mei 15:30 - 17:00 Biolab Wandelbos
donderdag 25 mei 15:30 - 17:00 Biolab Wandelbos
donderdag 1 juni 15:30 - 17:00 Biolab Wandelbos
donderdag 8 juni 15:30 - 17:00 Biolab Wandelbos
donderdag 15 juni 15:30 - 17:00 Biolab Wandelbos



Zingen!
Groep 4, 5, 6 

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 NOG leuker 
om lekker samen te zingen 
met een groep. Dat geeft zo’n 
fi jne energie. Je leert je stem 
te laten horen en naar elkaar te 
luisteren. Lieke van Factorium 
Cultuurmakers is dit schooljaar 
veel in Tilburg West te vinden 
om lekker muziek te maken. 
Samen met zoveel mogelijk 
kinderen van school en liever 
nog uit de wijk. Lieke 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! 

datum tijd locatie
woensdag 22 maart 13:30 - 14:30 Jeanne d’Arc
woensdag 29 maart 13:30 - 14:30 Jeanne d’Arc
woensdag 5 april 13:30 - 14:30 Jeanne d’Arc
woensdag 12 april 13:30 - 14:30 Jeanne d’Arc
woensdag 19 april 13:30 - 14:30 Jeanne d’Arc
woensdag 10 mei 13:30 - 14:30 Jeanne d’Arc
woensdag 17 mei 13:30 - 14:30 Jeanne d’Arc
woensdag 24 mei 13:30 - 14:30 Jeanne d’Arc
woensdag 31 mei 13:30 - 14:30 Jeanne d’Arc
woensdag 7 juni 13:30 - 14:30 Jeanne d’Arc

10
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Hoorn
Groep 4, 5, 6

De hoorn werd vroeger gebruikt als aankondiging van de jacht, 
maar het kan nog veel meer. Je hoort hem terug in de meest 
uiteenlopende muziekstijlen en in allerlei ensembles. Van big 
band tot symfonieorkest en van popband tot harmonieorkest. 
Spelen op een hoorn is een echte uitdaging en je kan er dan 
ook veel plezier aan beleven. Pieter de Kok neemt je mee in de 
wereld van dit prachtige instrument. Om thuis te oefenen krijg 
je een hoorn in bruikleen.

11

datum tijd locatie
donderdag 23 maart 15:30 - 16:15 Hubertus
donderdag 30 maart 15:30 - 16:15 Hubertus
donderdag 6 april 15:30 - 16:15 Hubertus
donderdag 13 april 15:30 - 16:15 Hubertus
donderdag 20 april 15:30 - 16:15 Hubertus 
donderdag 11 mei 15:30 - 16:15 Hubertus
donderdag 25 mei 15:30 - 16:15 Hubertus
donderdag 1 juni 15:30 - 16:15 Hubertus
donderdag 8 juni 15:30 - 16:15 Hubertus
donderdag 15 juni 15:30 - 16:15 Hubertus
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Slagwerk
Groep 4, 5, 6

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.Om thuis te oefenen krijg je een 
oefenpad met stokken in bruikleen.

12

datum tijd locatie
donderdag 23 maart 15:30 - 16:15 Hubertus
donderdag 30 maart 15:30 - 16:15 Hubertus
donderdag 6 april 15:30 - 16:15 Hubertus
donderdag 13 april 15:30 - 16:15 Hubertus
donderdag 20 april 15:30 - 16:15 Hubertus 
donderdag 11 mei 15:30 - 16:15 Hubertus
donderdag 25 mei 15:30 - 16:15 Hubertus
donderdag 1 juni 15:30 - 16:15 Hubertus
donderdag 8 juni 15:30 - 16:15 Hubertus
donderdag 15 juni 15:30 - 16:15 Hubertus
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Workshop klei
Groep 4, 5, 6, 7

Hou jij van lekker kneden in de klei? Wil je graag nieuwe 
dingen uitproberen met klei? Ben jij een vogelvriend en gun 
je de vogels een bijzonder huisje? Kom dan bij mij in het 
atelier werken aan mooie kleiwerkstukken. We starten met een 
leuk nesthuisje te maken voor vogeltjes. Daarna bedenken 
we samen wat we nog meer willen maken bijv: een masker, 
een vaasje, een vogeltje of een leuk dier in klei. De werkjes 
worden kleurrijk geglazuurd. 

datum tijd locatie
donderdag 23 maart 15:30 - 17:00 Atelier Wandelbos
donderdag 30 maart  15:30 - 17:00 Atelier Wandelbos
donderdag 6 april  15:30 - 17:00 Atelier Wandelbos
donderdag 13 april  15:30 - 17:00 Atelier Wandelbos
donderdag 20 april  15:30 - 17:00 Atelier Wandelbos
donderdag 11 mei  15:30 - 17:00 Atelier Wandelbos
donderdag 25 mei  15:30 - 17:00 Atelier Wandelbos
donderdag 1 juni  15:30 - 17:00 Atelier Wandelbos
donderdag 8 juni  15:30 - 17:00 Atelier Wandelbos
donderdag 15 juni  15:30 - 17:00 Atelier Wandelbos
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Breakdance
Groep 4, 5, 6, 7, 8

De coolste moves op de vetste beats, dat is breakdance! 
Tijdens de breakdance workshops leer je de basisbewegingen 
van de kunstvorm. Je gaat ontdekken wat je allemaal kunt 
met je eigen lichaam en leert origineel te zijn. De workshops 
worden gegeven door breakdancer Navin Roepan van Blaine 
entertainment, vijfvoudig Nederlands breakdance kampioen. 

datum tijd locatie
woensdag 22 maart 13:30 - 14:30 Antares
woensdag 29 maart 13:30 - 14:30 Antares
woensdag 5 april 13:30 - 14:30 Antares
woensdag 12 april 13:30 - 14:30 Antares
woensdag 19 april 13:30 - 14:30 Antares
woensdag 10 mei 13:30 - 14:30 Antares
woensdag 17 mei 13:30 - 14:30 Antares
woensdag 24 mei 13:30 - 14:30 Antares
woensdag 31 mei 13:30 - 14:30 Antares
woensdag 7 juni 13:30 - 14:30 Antares

Blaine
Entertainment
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Circus
Groep 5, 6, 7

15

datum tijd locatie
maandag 20 maart 15:30 - 16:30 Auris Florant
maandag 27 maart 15:30 - 16:30 Auris Florant
maandag 3 april 15:30 - 16:30 Auris Florant
maandag 17 april  15:30 - 16:30 Auris Florant

Tijdens de circus-workshops gaan we jongleren! Er komen 
verschillende onderdelen aanbod: we gaan borden laten 
draaien op stokken, ballen, doekjes, kegels en ringen de lucht 
in gooien (en hopelijk weer opvangen), we gaan hoeden laten 
rollen om en over ons 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 circus school trok hij 7 jaar 
met Cirque du Platzak rond door Europa. De laatste jaren geeft 
hij vooral les bij verschillende (kinder)circussen en treedt hij op 
met zijn eigen RangPangCircus. Komt dat zien, komt dat zien!
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Dwarsfl uit
Groep 5, 6, 7

Laat je uitdagen en kom dwarsfl uit spelen! De naam zegt het 
eigenlijk al. De dwarsfl uit is een fl uit 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 dwarsfl uit past bij vele soorten muziek: van volksmuziek 
tot jazz en van klassiek tot populair. In de groepslessen neemt 
Jef Geerinckx je mee in de wereld van de dwarsfl uit. Om thuis 
te oefenen krijg je een dwarsfl uit in bruikleen.

datum tijd locatie
dinsdag 21 maart 15:30 - 16:15 Jeanne d’Arc
dinsdag 28 maart  15:30 - 16:15 Jeanne d’Arc
dinsdag 4 april  15:30 - 16:15 Jeanne d’Arc
dinsdag 11 april  15:30 - 16:15 Jeanne d’Arc
dinsdag 18 april  15:30 - 16:15 Jeanne d’Arc 
dinsdag 9 mei  15:30 - 16:15 Jeanne d’Arc 
dinsdag 16 mei  15:30 - 16:15 Jeanne d’Arc 
dinsdag 23 mei  15:30 - 16:15 Jeanne d’Arc
dinsdag 30 mei  15:30 - 16:15 Jeanne d’Arc
dinsdag 6 juni  15:30 - 16:15 Jeanne d’Arc
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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 spel 
dat je je leven lang kunt blijven beoefenen. Alle leerlingen die 
meedoen krijgen aan het begin van deze introductiecursus 
een werkboek. Na de lessen bij BS Hubertus, kun je na de 
meivakantie nog lessen volgen bij BS Wandelbos en daarna 
kiezen voor structureel schaakles.

datum tijd locatie
maandag 8 mei 15:30 - 17:00 Wandelbos
maandag 15 mei 15:30 - 17:00 Wandelbos
maandag 22 mei 15:30 - 17:00 Wandelbos
maandag 5 juni  15:30 - 17:00 Wandelbos
maandag 12 juni  15:30 - 17:00 Wandelbos
maandag 19 juni  15:30 - 17:00 Wandelbos

datum tijd locatie
maandag 20 maart 15:30 - 17:00 Hubertus
maandag 27 maart 15:30 - 17:00 Hubertus
maandag 3 april 15:30 - 17:00 Hubertus
maandag 17 april  15:30 - 17:00 Hubertus
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Creatief schrijven
Groep 6, 7

Vind jij verhalen en gedichten maken ook zo 
leuk? De eerste 5 middagen gaan we aan de slag 
met het maken van je eigen boek, jouw verhaal. 
De tweede periode gaan we aan de slag met gedichten. We 
fantaseren erop los en gaan lekker schrijven. Ik ben benieuwd 
welk verhaal jij te vertellen hebt!

datum tijd locatie
dinsdag 21 maart 15:30 - 16:45 Wandelbos
dinsdag 28 maart 15:30 - 16:45 Wandelbos
dinsdag 4 april 15:30 - 16:45 Wandelbos
dinsdag 11 april 15:30 - 16:45 Wandelbos
dinsdag 18 april 15:30 - 16:45 Wandelbos
dinsdag 9 mei 15:30 - 16:45 Wandelbos
dinsdag 16 mei 15:30 - 16:45 Wandelbos
dinsdag 23 mei 15:30 - 16:45 Wandelbos
dinsdag 30 mei 15:30 - 16:45 Wandelbos
dinsdag 6 juni 15:30 - 16:45 Wandelbos
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Urban art
Groep 6, 7, 8

In deze workshops ga je, onder begeleiding van urban artist 
Joep van Gassel, aan de slag met verschillende technieken. 
De eerste les is sticker art, waar je je eigen sticker gaat 
ontwerpen. Daarna ga je aan de slag met graffi ti en sjablonen 
oftewel stencil art. Dit is een vorm van straatkunst waarbij 
je door middel van stencils en spuitbussen teksten en 
afbeeldingen op muren e.d. spuit.

datum tijd locatie
dinsdag 21 maart 15:30 - 17:00 Jeanne d’Arc
dinsdag 28 maart 15:30 - 17:00 Jeanne d’Arc
dinsdag 4 april 15:30 - 17:00 Jeanne d’Arc
dinsdag 11 april 15:30 - 17:00 Jeanne d’Arc
dinsdag 18 april 15:30 - 17:00 Jeanne d’Arc

Urban Artist
Joep van Gassel
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Theater
Groep 6, 7, 8

Tijdens deze workshop maak je kennis 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!

datum tijd locatie
donderdag 23 maart 15:30 - 17:00 Antares 
donderdag 30 maart 15:30 - 17:00 Antares
donderdag 6 april  15:30 - 17:00 Antares
donderdag 13 april  15:30 - 17:00 Antares
donderdag 20 april  15:30 - 17:00 Antares
donderdag 11 mei  15:30 - 17:00 Antares 
donderdag 25 mei  15:30 - 17:00 Antares
donderdag 1 juni  15:30 - 17:00 Antares 
donderdag 8 juni  15:30 - 17:00 Antares 
donderdag 15 juni  15:30 - 17:00 Antares
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Mad Science
Groep 7, 8

21

datum tijd locatie
maandag 8 mei 15:30 - 16:45 Hubertus
maandag 15 mei 15:30 - 16:45 Hubertus
maandag 22 mei 15:30 - 16:45 Hubertus
maandag 5 juni  15:30 - 16:45 Hubertus

datum tijd locatie
maandag 20 maart 15:30 - 16:45 Wandelbos
maandag 27 maart 15:30 - 16:45 Wandelbos
maandag 3 april 15:30 - 16:45 Wandelbos
maandag 17 april  15:30 - 16:45 Wandelbos

Experimenteren met 
de gekke professors 
van Mad Science! 

Mad Science leert je 
alles over wetenschap 
& techniek. Je gaat 
aan de slag met 
talloze experimenten, 
activiteiten en 
demonstraties. Hoe 
werkt elektriciteit? Hoe 
werkt programmeren? 

Doe je mee met de 
professor?   



Locaties

BS Jeanne d,Arc
Le Bourgetstraat 21

BS Hubertus
Jagerslaan 55

BS Auris Florant
Visitandinenstraat 3

BS Antares
Sabelhof 12b

BS Wandelbos
Auteurslaan 7

22
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Colofon
Programmering en redactie: Wendy Goossens
Foto’s p. 1, 19, 24 : Maria van der Heyden
Foto’s p. 12: Rens Bressers
Foto p.  16: Tom Biemans
Vormgeving: Studio Zeedauw

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 de vijf scholen in de 
wijk. Let op! Voor alle activiteiten geldt dat je als ouder/
verzorger je kind zelf brengt of haalt bij 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). 



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, kun je aan meerdere activiteiten meedoen. Kies 
je voor een activiteit van 5 weken? Kijk of je ook meteen voor de weken 
na de meivakantie een programma kunt kiezen.

– 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 maandag 6 en 11 maart 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 in week 12 (maandag 20 maart). 




