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Grote Beer BSO

Hallo allemaal,

Kunstenaars gezocht! Deze week op de BSO duiken we in het leven van bekende
kunstenaars.De verschillende kunstwerken maken we in onze eigen stijl en
natuurlijk gaan we ook allerlei andere activiteiten doen deze week!

Zo maken we onze eigen verf, dansen we net als Mondriaan en eten we zelfs
kunstwerken! Ook in de natuur is allerlei kunst te ontdekken! We gaan er een
kunstzinnige week van maken!

Groetjes van het kunst BSO team, Asmae, Asena, Denise en Melissa

Maandag 24 Februari
Mondriaan cupcakes
Piet Mondriaan was een schilder. Hij hield niet van krom en rond,
maar wel van recht en vierkant. Hij maakte wereldberoemde werken
die wij namaken in een cupcake variant!
Kunstwerk van wol
Wil je schilderen zonder verf te gebruiken? Met een beetje klevend
papier en wat wol lukt het prima hoor! Kom maar testen.

Dinsdag 25 februari
Wij gaan zwemmen in de tweesprong!
Let op! - Vergeet je zwemkleding /handdoek niet - Voor 9:30
aanwezig zijn

Woensdag 25 Februari
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!
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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Donderdag 27 Februari
Aboriginal stip verven
Dotpainting, schilderen met stippen, is de originele schilderkunst van
de Australische Aboriginals. Vroeger werd er geschilderd op bomen,
rotsen, in het zand of op personen. Tegenwoordig wordt deze
schilderkunst ook toegepast op papier. Dat gaan wij vandaag ook doen!
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!

Vrijdag 28 februari
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!
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!
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