BSO RM 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.

Spel 4-7 jaar: Het kleuren kunst
verzamelspel
We gaan buiten en binnen op zoek naar
kleine materialen in diverse kleuren. De
bedoeling is dat we per kleur met de
gevonden materialen een eigen 'compositie'
maken. Vervolgens maken we hier per kleur
een foto of tekening van.

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

uitstapje

Dinsdag 27 augustus
Proefjes 4-12 jaar: Kleurrijk melkspektakel
Wow! Wat je al niet kan doen met een
beetje melk, wat kleurstof en afwasmiddel!
Het lijkt wel tovenarij! Spektakel verzekerd!

Eten: Superkleuren Pauw Wauw!
Voor een lekker fruithapje of een gezonde
snack kunnen we een bijzondere pauw
maken. We leren je vandaag hoe dat werkt
en misschien kun je dit thuis wel een keer
als traktatie maken voor school of om je
familie te verrassen. Het is eenvoudig te
maken maar vraagt wel wat teamwork van
ons vandaag!

Creatief 4-7 jaar Schilderen als
Michelangelo
Michelangelo schilderde in 4 jaar tijd het
prachtige plafond van de Sixtijnse kapel in
Rome. Wat een uitdaging om dit al liggend
op je rug te moeten doen. Test vandaag
maar eens uit hoe moeilijk dat is!

Creatief 4-7 jaar: Aardappel stempelen
Een wereldberoemd schilderij van Vincent
van Gogh heet De Aardappeleters. Wij gaan
vandaag op een heel creatieve manier aan
de slag met aardappels. Een hele uitdaging
om de figuren zo mooi mogelijk te krijgen.
Stempelen is stap één en daarna kun je ze
verder versieren.
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Spel 4-12 jaar: Flessentrefbal op Kleur
Kun jij goed mikken met de bal? Doe dan
mee en gooi de flessen omver!

Eten en drinken 4-12 jaar: 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 vandaag.

Creatief 4-12 jaar: Zonnebloemen van
Vincent van Gogh
Vincent van Gogh heeft bloemstillevens
geschilderd. De bekendste daarvan zijn de
Zonnebloemen. Hij maakte er verschillende
schilderijen van. Vincents zonnebloemen
zijn niet helemaal precies nageschilderd,
maar gemaakt met vlekken, strepen, vegen
en stippen. Toch ziet iedereen direct dat
het om zonnebloemen gaat. Wij maken
vandaag onze eigen variant.

Donderdag 29 augustus
uitstapje
Koken 7+ Food Art Bento lunchboxes
Bento komt oorspronkelijk uit Japan en zijn
Japanse lunchtrommels. In Japan is het een
kunst om de bento boxen zo leuk en
origineel mogelijk te maken. Google maar
eens op bento box en je zult versteld staan
van wat je allemaal kan met eten. Wij gaan
vandaag ook een poging wagen om een
originele lunch te maken. Neem jij vandaag
een lege lunchtrommel mee?

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 4-12 jaar: Gooi de dobbelsteen en
teken!
Geinig spel dat gekke tekeningen op kan
leveren. Ook super leuk om eens thuis te
doen, eventjes met z'n allen na het eten
bijvoorbeeld. Met slechts twee dobbelstenen
maken we deze rare kunstwerken. We laten
elkaar de resultaten zien.
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Vrijdag 30 augustus
Spel 7+: De verdwenen kleuren van
meneer Mo Net
Help! Kunstenaar Mo Net is zijn kleuren
kwijt! Toen hij vanmorgen zijn verfpotjes
opendeed waren alle kleuren verdwenen en
zat er alleen nog maar witte verf in! De
burgemeester heeft Mo Net gevraagd een
mooi schilderij te maken en dat moet
morgen af zijn! Zonder kleuren wordt het
natuurlijk helemaal niet mooi! Wat nu????
Slagen de kinderen erin de kleuren terug te
vinden en Mo Net te helpen????

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: Blind tekenen
Luister goed en teken je team zo naar de
top!

