De Studio vzw biedt in samenwerking
met Regina Caeli kwalitatieve
workshop- en lessenreeksen
(“studio’s”) aan, meteen na én op
school.
Enthousiaste en ervaren coaches
geven elke week op maandag,
dinsdag en donderdag een studio.
Vóór de aanvang van de opvang haalt
de coach de kinderen op. De activiteit
loopt van 15:45u tot 16:45u. Na de
studio’s kunnen de deelnemers - indien

nodig - nog aansluiten bij de opvang
van Infano.
Uw kind kan telkens inschrijven per
reeks. Deze reeks loopt van oktober ‘21
tot december ‘21.
(10 weken = 10 lessen).
U kan uw kind(eren) inschrijven via de
website www.destudiovzw.be. Daar
vindt u ook meer informatie over de
verschillende studio’s.

Periode oktober - december 2021 (15:45u - 16:45u)
Studio Kunst

maandag

kleuters

Studio Dans

dinsdag

kleuters

Studio Tekenen

dinsdag

1e-2e-3e lj.

Studio Engels

maandag

3e-4e lj.

Studio Engels

dinsdag

5e-6e lj.

Studio Tekenen

dinsdag

4e-5e-6e lj.

€100 - 10 weken (€10/les)

E-mail: vzwdestudio@gmail.com
Info en inschrijven via: www.destudiovzw.be
Like en volg ons op: www.facebook.com/destudiovzw

Kunst:
In deze studio gaan de kinderen op zoek naar de creativiteit in zichzelf. We experimenteren met kleuren, vormen, materialen,... De nadruk ligt op het ‘doen en beleven’.
De kinderen ontdekken in deze studio kunsttechnieken en het ‘out of the box’- denken!

Dans:
Warm jullie dansbenen al maar op! Dansen stimuleert onze grove motoriek, lichaamsbesef, coördinatie,...

Tekenen 123e lj.:
De kinderen leren hun tekenvaardigheden verruimen. Hoe leer je diepte in een tekening te brengen? Hoe teken je emoties?,... Onze coach brengt gaandeweg enkele
dingen aan en laat de groep daarnaast de ruimte om vanuit eigen interesses hun
tekenen naar een hoger niveau te tillen.

Engels:
Via toffe methodieken word je gestimuleerd en uitgedaagd om stap voor stap meer
Engels te begrijpen. Gaandeweg leer je ook communiceren (praten én schrijven) over
dagdagelijkse thema’s. Als leidraad wordt de methode ‘Cambridge Global English’
gebruikt. Deze methode werd speciaal ontwikkeld voor kinderen die Engels als 2e
taal leren. De lessen Engels worden daarnaast aangevuld en verrijkt vanuit de expertise van onze leerkrachten Engels. Als basis gebruiken zij o.a. The British Council. Er
worden af en toe vrijblijvende huiswerkopdrachten voorzien.

Tekenen 456e lj.:
Wil je graag proeven van verschillende technieken om te tekenen? Dan ben je van
harte welkom om samen te experimenteren met handlettering, zentangle, botanisch
tekenen, kleurschakeringen aanbrengen, spiraalvormen gebruiken en nog veel meer.
Het ruime aanbod zorgt voor veel variatie en voor ieder wat wils. Fantasie en creativiteit is het enige dat je hoeft mee te brengen. Leuke, inspirerende en ontspannende
tekenlessen voorziet De Studio!

