
Talent lokaal 
Kinderwerk Gooise Meren presenteert: Talent lokaal 

 

                     Schilderen met Mariëlle                            
Binnenkort geeft kunstenaar Mariëlle een gave schilderles. Wil jij: 

Leren tekenen, schetsen en schilderen? 

Werken aan een vet cool schilderij die je mee mag nemen naar huis?  

Schrijf je dan nu in!  

Start:                   Maandag 7 november van 15.30 tot 16.30 uur 

Overige data:     14, 21 en 28 november 2022  

Locatie:               Dr. Schaepmanlaan 10-12 1402 BT Bussum 

Kosten:                € 6,00 totaal voor de hele cursus per kind. Betalen bij de 

schilderdocent. 

Als je mee wilt doen, meld je aan want vol is vol. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam: …..   Telefoonnummer........                Groep:…… 

Meld je aan via de mail of Whatsapp met toestemming van ouder(s) 

of verzorger(s)aan en vermeld daarbij, naam kind, groep, school, 

telefoonnummer en de cursus waar je voor wil opgeven.  

Doe dit uiterlijk voor 3 november. 

 Met toestemming van vader, moeder of verzorger: …….     

Contactpersoon VSD Versa Welzijn: Patricia Nikolic pnikolic@versawelzijn.nl  of 06-82305504. 

htemeaimy@versawelzijn.nl telnr; 06-46108029 
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