
Atelier, doe je mee? Vossen
en Hagedissen

Zonnewijzer BSO

Hallo allemaal,

Kunstenaars gezocht! Deze week op de BSO doen we alsof we echte kunstenaars
zijn en mag je je creativiteit uitleven! Ken jij bekende kunstenaars zoals Picasso,
van Gogh of Monet? En Frida Kahlo, 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
bouwen met dozen, maken kunst van fruit en doen we een leuk tikspel! De
Hockeyclub Alkemade én de Veense Popschool komen ook nog langs!

Groetjes van het kunst BSO team,

Eva, Meryem, Laura, Maxime en Ilse.

Vrijdag 21 februari (studiedag)
Kleuren kunst verzamelspel
We gaan buiten en binnen op zoek naar kleine materialen in
diverse kleuren. Vervolgens maken we er een eigen kunstwerk
van!
Zeg Rembrandt, hoe laat is het?
Doe mee met dit spannende tikspel met de beroemdste schilder
ooit!

Maandag 24 februari
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?
Kunstrace
Heb jij het kaartje met de juiste kleur in je hand? Ren dan naar
de overkant! Kunnen we samen een snelle tijd neerzetten?

Dinsdag 25 februari
Fruitige kunstwerken
Fruit is gezond! Vandaag gaan we fruitige kunstwerken maken
en daarna eten we het gezellig samen op :-)
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Bouwkunst
Het Colosseum, de toren van Pisa, een Egyptische piramide... het
zijn allemaal bekende bouwwerken. Wij bouwen vandaag ons
eigen fantastische bouwwerk, met kartonnen dozen.Laatje
fantasie erop los!

Woensdag 26 februari
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.
Sssst.. ik slaap
Na al dat harde werken aan jullie kunst, kunnen jullie
misschien wel wat rust gebruiken? We doen net alsof we
slapen.. totdat de tikker wakker wordt. Pas op dat je niet wordt
getikt!

Donderdag 27 februari
Workshop van de Veense Popschool
Het wordt een muzikale ochtend, wantJerina van de Veense
Popschool komt een workshop geven. Jullie gaan trommelen en
zingen!
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!

Vrijdag 28 februari
Clinic van Hockeyclub Alkemade
Trek je sportkleding maar aan! Hockeyclub Alkemade komt een
clinic geven en leert jullie de beginselen van de hockeysport.

Verf maken? Met een eitje!
Wist je dat je zelf verf kunt maken? En wist je dat je dat
met een ei kunt doen? Vandaag kom je erachter hoe dit
moet!
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