
Een reis door een school! Ontdek de geheimen van 
de school en doe mee met het theaterkamp.

KKUUNNSSTTEENNSSCCHHOOOOLL
BUSSUMBUSSUM

Op zomerexpeditie Op zomerexpeditie 
in jouw school!in jouw school!

GA NAARGA NAAR  WWW.KUNSTENSCHOOLBUSSUM.NLWWW.KUNSTENSCHOOLBUSSUM.NL

Meld je aan!Meld je aan!

      10 JULI 
      10 JULI 

10:00 - 16:00

14 AUGUSTUS
14 AUGUSTUS

10:00 - 16:00

4 - 6 JAAR
4 - 6 JAAR

7 - 10 JAAR
7 - 10 JAAR

       6 - 9 JULI
       6 - 9 JULI

10:00 - 16:00

10 - 13 AUGUSTUS 
10 - 13 AUGUSTUS 

10:00 - 16:00



Wil je meer informatie?Wil je meer informatie?
www.kunstenschoolbussum.nlwww.kunstenschoolbussum.nl

06-2489894506-24898945
kunstenschoolbussum@gmail.comkunstenschoolbussum@gmail.com

Heb je altijd al verstoppertje Heb je altijd al verstoppertje 
willen doen op een leeg willen doen op een leeg 

schoolplein? En heb je altijd schoolplein? En heb je altijd 
al de sterren van de hemel al de sterren van de hemel 
willen spelen? Tijdens dit willen spelen? Tijdens dit 

zomerkamp kan het allemaal. zomerkamp kan het allemaal. 
We gaan in 4 dagen een We gaan in 4 dagen een 

mooie voorstelling maken, mooie voorstelling maken, 
gezellig met elkaar lunchen, gezellig met elkaar lunchen, 

zingen, muziek maken, zingen, muziek maken, 
spelletjes spelen, en nog veeel spelletjes spelen, en nog veeel 

meer! Aan het einde zal je meer! Aan het einde zal je 
voor je ouders een mooie voor je ouders een mooie 

voorstelling opvoeren. Heb voorstelling opvoeren. Heb 
jij zin om de verloren tijd jij zin om de verloren tijd 

door de coronacrisis met je door de coronacrisis met je 
vrienden in te halen? Meld je vrienden in te halen? Meld je 

dan aan.dan aan.

Ben jij goed in verhalen Ben jij goed in verhalen 
verzinnen? En heb jij altijd verzinnen? En heb jij altijd 
al deze verhalen tot leven al deze verhalen tot leven 
willen brengen? Reis dan willen brengen? Reis dan 

met ons mee door de school. met ons mee door de school. 
Daar zullen we samen spelen, Daar zullen we samen spelen, 

zingen, dansen en plezier zingen, dansen en plezier 
maken! Lijkt dit je leuk? maken! Lijkt dit je leuk? 

Meld je dan aan.Meld je dan aan.

1 dag theaterkamp1 dag theaterkamp
(4 - 6 jaar)(4 - 6 jaar)

75 euro75 euro

4 daags theaterkamp4 daags theaterkamp
(7 - 10 jaar)(7 - 10 jaar)

275 euro 275 euro 

KKUUNNSSTTEENNSSCCHHOOOOLL
BUSSUMBUSSUM

4 - 6 JAAR4 - 6 JAAR 7 - 10 JAAR7 - 10 JAAR

KOSTENKOSTEN

Basisschool Basisschool 
De HoeksteenDe Hoeksteen

Kom jij ook?


