KUNSTKIDS ANNEN
Lijkt het je leuk om een leuke en creatieve lessenserie te volgen na schooltijd? Schrijf je dan in
voor Kunstkids Annen!
Het ICO, de gemeente Aa en Hunze en skidkinderopvang vinden het belangrijk dat kinderen zich
op allerlei gebieden kunnen ontwikkelen. Kunst is een prachtig middel om je horizon te
verbreden en wij zijn blij in samenwerking met de school dit te mogen organiseren.

ZINGEN VOOR GROEP 1 T/M 4
Houd jij van zingen? Kom dan op donderdag
naar de kinderopvang in Annen. Elsanne
Brinkhuizen gaat allerlei bekende en
onbekende liedjes met jullie zingen en samen
werk je aan een spetterend optreden!
Dag:		
		
		
Data:		
Docente:
Locatie:
		
Kosten:
		
		
		

donderdag 14.15-15.00 uur
(bij veel belangstelling een
tweede groep )
5, 12, 19 en 26 april 2018
Elsanne Brinkhuizen
OBS de Eshoek
Molenakkers 30
€ 10,00 (kinderen die op 		
donderdag op de opvang zitten
betalen € 8,00, ze krijgen 20%
korting via skid)

MINI DAF VOOR GROEP 5 T/M 8
De Digital Art Factory komt naar je toe! De
Digital Art Factory is een fysieke plek in
Assen waar jongeren samenkomen om met
kunst en techniek bezig te zijn. Speciaal voor
Kunstkids komt er een tijdelijke Mini DAF
naar Annen! Je gaat hier experimenteren
met media (fotografie, film, animatie) en je
mag alle media vragen stellen die je hebt.
Dag:
Data:
Docente:
Locatie:
		
Kosten:
		
		
		

donderdag 15.45-17.15 uur
5, 12, 19 en 26 april 2018
Ester Kroezenga
Skidkinderopvang Eki8
Kruisakkers 38
€ 10,00 (kinderen die op 		
donderdag op de opvang zitten
betalen € 8,00, ze krijgen 20%
korting via skid)

AANMELDEN
Wil jij een lessenserie volgen? Vul dan voor 1 april het online formulier in op
www.ico-kunstencentrum.nl/kunstkidsAnnen. De lessen gaan alleen door bij voldoende
aanmeldingen. Dit laten we je zo spoedig mogelijk weten.
Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar Sandra Wester.
Emailadres: s.wester@ico-kunstencentrum.nl

