
BSO Matilo  Zomerweek 6 Kunst
(zomervakantie)
26 tot en met 30 augustus

Hallo allemaal,

Zomaar even wat  namen: Pablo Picasso, Keith Haring, Piet
Mondriaan, Vincent van Gogh.....Ken jij ze allemaal? Stuk
voor stuk wereldberoemde kunstenaars! Over hun
schilderijen leer je meer deze week. We gaan echt niet
alleen maar schilderen en over kunst praten hoor! Heel
veel actieve momenten vol spanning, kleur, speuren,
zoeken, raden en lachen staan er op de planning. 

Spelen met je eten mag je thuis vast niet? Hier ook niet
helemaal, maar we gaan wel kunst op je boterham maken.
Wil je weten hoe? Zorg dan dat je echt van de partij bent
deze vakantie.

Groetjes,
Het team van de BSO

Maandag 26 augustus
Spel 4-12 jaar: Blind tekenen
Luister goed en teken je team zo naar de
top!

Bakken 4-12 jaar: 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 vandaag namaken in een
cupcake variant!

Creatief 4-12 jaar: Monogrammen van
strijkkralen
Een monogram is een beeld gemaakt door
het combineren van twee of meer grafische
tekens en symbolen om een nieuw uniek en
persoonlijk beeld te maken. In oude tijden
werden monogrammen gebruikt door
ambachtslieden en kunstenaars, als een
soort handtekeningen op kunst, sculpturen
en meubels. Wij maken vandaag een hippe
variant.

Spel 4-12 jaar: Flessentrefbal op Kleur
Kun jij goed mikken met de bal? Doe dan
mee en gooi de flessen omver!

Dinsdag 27 augustus
We gaan op pad!
Vandaag willen we op pad gaan, van te
voren horen jullie of je met de fiets moet
komen of niet.

Stempelen met plastic zakjes
Met een simpel plastic zakje kun je
fantastische kunst maken door een
stempeltechniek toe te passen. We zijn nu
al benieuwd naar de artistieke resultaten!

Spel 7+: Kleuren Sudoku
Je hebt vast wel eens een Sudoku gezien in
de krant. Misschien vond je het lastig met al
die cijfers. Maar het kan ook met kleuren. 



BSO Matilo  Zomerweek 6 Kunst
(zomervakantie)
26 tot en met 30 augustus

Donderdag 29 augustus
Creatief 7+ : Keith Haring Action Figures
De actie figuren van Keith Haring namaken is
leuk! Lekker kleurig, speels, gek en vrolijk.
We gebruiken een speciale techniek zodat
jij thuis je eigen Keith Haring kunstwerk op
kunt hangen. 

Flessenmaskers
Wat kun je allemaal met een lege fles? Nou,
een superleuk masker maken. Maak je een
heel eng masker of een grappig gekleurd
monstertje? De keuze is aan jou.

Creatief 7+: Workshop beroemde Europese
kunst
Wereldberoemd zijn de werken van Van
Gogh, Rembrandt, Picasso, Rubens, Matisse
en vele andere schilders. We kijken naar
hun beroemde werken. Wat vinden we er
van? Mooi, lelijk, gek, vrolijk of somber? Wil
je er eentje namaken of maak je een andere
versie? Leef je vandaag creatief uit!

Spel 8+: Hoedje jagen
Een soort anti-kwartet met hoedjes. Dat
klinkt leuk? Dat is het ook! Met alle primaire
kleuren in het spel lijkt het speelveld wel
een levend kunstwerk.


