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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 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 schuimkunst proefje en eten we zelfs kunstwerken! Ook in de natuur is
allerlei kunst te ontdekken of ga jij liever een potje darten met verf?

Groetjes van het kunst BSO team

Ikram, Anja, Lieke, Lizan, Farah en Guusje

Maandag - Picasso
Kunst op je boterham
Beroemde kunstwerken namaken op een eetbare manier.
Namelijk met beleg op een boterham. Niet zo heel
eenvoudig. Eens kijken of het ons lukt.

Dinsdag - van Gogh
Darten met verfballonnen
Super coole activiteit! We blazen ballonnen op, vullen ze
met verf, hangen ze aan een doek en gooien ze lek met
dartpijlen. Zo ontstaat er een super creatief en gek
kunstwerk.

Woensdag - Frida Kahlo
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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!

Donderdag - Mondriaan
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!
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?

Vrijdag - Monet
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!
De verdwenen kleuren van meneer Mo Net
Help! Kunstenaar Mo Net is zijn kleuren kwijt! Slaag jij er
in om de kleuren terug te vinden?
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