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Hallo allemaal,

Kunstenaars gezocht! Deze week op de BSO duiken we elke dag in het leven van een
bekende kunstenaar. Zo zijn we een dag Picasso, van Gogh, Mondriaan of Monet!
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, doen
we een proefje met scheerschuim en gaan we verven met magneten! Ook in de
natuur is allerlei kunst te ontdekken, we gebruiken de natuur als ons atelier.

Groetjes van het kunst BSO team

Dominique en Natascha

Maandag - Picasso
Kunstworkshop: Beelden van Picasso
We maken een beeld in de stijl van Picasso en komen ook
van alles te weten over zijn werk en leven!
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!

Dinsdag - van Gogh
Kunstworkshop: Dobbelen met Van Gogh
Vind jij tekenen leuk? Probeer dan eens door middel van een
spel een vaas met zonnebloemen net als van Gogh te maken.
Gooi met de dobbelsteen en kijk wat jij mag tekenen!

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?
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Woensdag - Frida Kahlo
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!
Natuurlijke weefkunst
Weven gebruiken als techniek om natuurlijke materialen mooi
te showen? Echt erg leuk om te doen! De natuur is ons atelier!

Donderdag - Mondriaan
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!
Schilderspalet uit de natuur
Welke kleuren kun je allemaal buiten vinden? We gaan met ons
schilderspalet de natuur in en verzamelen daar de mooiste
kleuren!

Vrijdag - Monet
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?
Verf maken? Met een eitje!
Wist je dat je zelf verf kunt maken? Hiervoor kun je ei en
vetkrijtjes gebruiken als basis. Probeer het zelf!
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