
Atelier, doe je mee? -
Beresterk

Grote Beer BSO

Hallo allemaal,

De voorjaarsvakantie staat in het teken van kunst.

Deze week gaan wij op schilderijenjacht, zelf papier maken en een graf�ti tekening
maken.

Uiteraard gaan wij deze vakantie ook weer zwemmen in de Tweesprong, dus
vergeet op dinsdag allemaal niet om je zwemkleding mee te nemen.

Groetjes van Margareth, Sjors en Coco

Vrijdag 21 februari
Kunstworkshop: Dieren van Mondriaan
Piet Mondriaan is bekend van zijn schilderijen met dikke,
zwarte lijnen en daar de primaire kleuren tussen: rood, blauw
en geel. We maken dieren in de stijl van Mondriaan!
Mondriaan op je boterham
Ken jij het kunstwerk van Mondriaan met rode, blauwe en gele
blokken? Vandaag gaan wij dit op onze boterham maken. Mmm
smullen maar!

Maandag 24 februari
Kunstworkshop: Waterlelie-origami van Monet
We gaan kunst vouwen! Helemaal in de stijl van Monet maken
we waterlelies, alleen dan in origamivorm.
Schilderijenjacht!
Weet jij hoe de Mona Lisa eruit ziet? Zoek de deelnemers met
puzzelstukjes en zet ze snel op de juiste plek. Welk team vormt
als eerst een compleet schilderij?
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Dinsdag 25 februari
Zwemmen
Zorg dat je om 9:00 uur binnen bent!
Wij gaan vandaag zwemmen in de Tweesprong. Vergeet niet je
zwemkleren mee te nemen!
Schuimkunst proefje
Een leuk proefje. Wat gebeurt er met het scheerschuim en de
voedingskleurstoffen wanneer je dit samen mengt? En wat als
je er nu een blaadje papier op legt?

Donderdag 27 februari
Tape je naam!
Zo leuk om te doen! Omdat het zo eenvoudig is en je een
waanzinnig mooi kunstwerk ervoor in de plaats krijgt. Door
simpel gebruik te maken van afplaktape op canvas en wat verf
schilderen we onze naam eenvoudig op het doek!
Zelf papier maken
Van oud, of niet gebruikt papier, maken wij weer nieuw papier!
Een heel mooi kunstwerk krijgen we dan of dat kunnen we er
van maken!

Vrijdag 28 februari
Keith Haring action figures
De actie �guren van Keith Haring namaken is leuk! Lekker
kleurig, speels, gek en vrolijk. We gebruiken een speciale
techniek zodat jij thuis je eigen Keith Haring kunstwerk op kunt
hangen.
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