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Hallo allemaal,

Kunstenaars gezocht! Deze week op de BSO duiken we bijna elke dag in het leven
van een bekende kunstenaar. Zo zijn we een dag van Gogh of Mondriaan! En ken jij
Frida Kahlo al? Zij had ook een hele coole kunststijl!

De verschillende kunstwerken maken we in onze eigen stijl en natuurlijk gaan we
ook allerlei andere activiteiten deze week doen! Zo maken we onze eigen verf, gaan
we op schilderijenjacht en dansen we net als Mondriaan!

Groetjes van het kunst BSO team, Henny, Karin, Sandra, Marieke, Astrid en Ellen.

Maandag - Schilderijen en vissen
Schilderijenjacht!
Weet jij hoe de Mona Lisa eruit ziet? Zoek de puzzelstukken
en leg ze snel op de juiste plek. Welk team vindt als eerst
een compleet schilderij?
Vissen
De kinderen die een diploma hebben mogen vissen met juf
Henny. Neem je je hengel mee?

Toffe tropische vissen
Tropische vissen hebben vaak prachtige kleuren. Het
clownsvisje Nemo is helemaal een leuk visje. Gebruik kleuren
die jij mooi vindt en maak van een eenvoudig papieren bordje
een mooie tropische vis.

Dinsdag - van Gogh
Verven met magneten
Dit is een proefje en een creatieve activiteit in één! We
maken een prachtig kunstwerk met behulp van een
magneet, verf en andere voorwerpen. Blijft het voorwerp
plakken aan de magneet? Dan kun je er mee verven!

kunstwerk met als thema "zonnebloem"
We gaan zonnebloemen knutselen en schilderen geïnspireerd
door van Gogh.
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Woensdag - Frida Kahlo

Frida Kahlo's bloemenworkshop
Frida Kahlo was een Mexicaanse kunstenares.Heel bekend
zijn haar zelfportret met kleurrijke, vrolijke bloemen in
haar pikzwarte haar. Maak een bloempot in Frida Kahlo
stijl.
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 - Mondriaan
Mondriaan move
We schudden onze heupen los tijdens deze Mondriaan
move! Ga tegenover elkaar staan in de vakken van
Mondriaan en concentreer je goed. Als je ziet wat jouw
danspartner doet, doe dit dan na!
Schilderen als Mondriaan
We gaan vandaag aan de slag met verf en afplakband. Dat
wordt mooi, doe je mee?

Vrijdag - Muziek en kleuren.
Kunstenaar overloopspel
Welke kleuren heb jij allemaal in je kleding? Let goed op
welke kleur de kunstenaar roept en ren naar de overkant.
Maar pas op dat je niet wordt getikt!
Tekenen op muziek
Zet de muziek maar aan en doe je ogen dicht... luister naar
het ritme van de muziek. Wat hoor je? En wat kun je
allemaal tekenen op dit ritme? Gaat het ritme snel of
langzaam? Dit gaan we vandaag oefenen.
Het beeldenmuseum
Waar staat het beeld? In het dieren-, het sport-, het circus-,
het prehistorisch-, het thriller- of lachmuseum? De
nachtwaker krijgt te maken met bewegende beelden. Hoe
loopt dit af?
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