
Uilen - Atelier, doe je mee?

Zonnewijzer BSO

Hallo allemaal,

Deze vakantie staat in het teken van de kunst. Zo maken we onze eigen verf, gaan
we op schilderijenjacht, en maken we ons eigen schilderij van spullen die we
buiten gaan zoeken.

Uiteraard gaan we ook een keertje zwemmen in de Tweesprong. Komen jullie ook
gezellig!?

Groetjes van Ilonka en Daniëlle

Ps. In verband met het starten van de activiteiten vragen wij jullie om 9:30uur
binnen te zijn. Voor de kinderen die geen VSO pakket hebben, zijn wij vanaf 8:15uur
geopend.

Vrijdag 21 februari
(Studiedag)

Stippel stempel harten
Klieder met verf een mooi schilderij in elkaar! Een simpel maar
mooi cadeautje om te maken voor lieve vaders, moeders, opa's,
oma’s of andere lieve schatten.

Maandag 24 februari
Schilderijenjacht!
Weet jij hoe de Mona Lisa eruit ziet? Zoek de deelnemers met
puzzelstukjes en zet ze snel op de juiste plek. Welk team vormt
als eerst een compleet schilderij?

Dinsdag 25 februari
Wij gaan zwemmen in de Tweesprong!
Vandaag gaan we lekker zwemmen! Vergeet je zwemspullen
niet!
Neem je �ets mee!
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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
Natuurlijke weefkunst
Weven gebruiken als techniek om natuurlijke materialen mooi
te showen? Echt erg leuk om te doen! De natuur is ons atelier!

Vrijdag 28 februari
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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