
 

 

 
 

Wij zijn kunstenaars 

 
Maandag 25 februari  
Kunst is meer dan alleen schilderen. Wij gaan vandaag mozaïeken. 
Dit doen wij niet zomaar, wij gaan eerst een ornament  maken van 
rivierklei,om deze daarna in te leggen met kleine stukjes tegel. 
Als dit in de middag dan wat steviger geworden is, kunnen we ook deze 
tegels nog schilderen. Ook maken wij vandaag  mooie sierflessen met echte 
lichtjes erin.   
  
 
Dinsdag 26 februari  
Na een dagje bezig te zijn geweest met het maken van kunst, gaan we nu een andere 
vorm van kunst doen. De oudsten gaan vandaag op de fiets naar de Polderpoort om 
de kunst van de sport te leren.  
Meenemen: je fiets, sportkleding en schoenen, een rugzak met (lege)broodtrommel 
en bidon.Wij zullen deze vullen op de bso. 
 

De andere kinderen lopen naar Kade 40 om hun expressie te uiten. Wij 
krijgen hier namelijk een workshop dans en toneel. 
Trek hierbij ook lekker zittende kleding aan om je moves goed te 
kunnen doen.  
  

Woensdag 27 februari  
Kunst is zelf dingen creëren, ontdekken....wij gaan naar de Ontdekhoek.   
Proefjes uitvoeren, raceauto’s maken, ontwikkelen van foto’s, maken van 
tekeningen...deze dag zit vol met leuke en leerzame activiteiten.  
Meenemen: je rugzak met (lege) broodtrommel en bidon. Wij zullen deze op 
de bso voor jullie vullen.  
 
Donderdag 28 februari  
De oudste kinderen krijgen bezoek van een kunstenares. Zij gaat ons wat vertellen 
over haar werk, en krijgen van haar ook een workshop kunstzinnige vorming. In de 
middag gaan wij onze benen strekken buiten met diverse outdoor spellen.  
De jongste kinderen zullen vandaag een bezoek brengen aan Polderpoort. Hier zijn 
vandaag sportactiviteiten speciaal voor de jongsten neergezet. Neem je 
sportschoenen mee en doe makkelijk zittende kleding aan. 
Meenemen: je rugzak met (lege)broodtrommel en bidon, dan kunnen wij deze weer 
vullen.  



 

 

  

Vrijdag 1 maart 
Klieder, klodder, klaar.....  
Een andere soort vorm van schilderen doen 
wij vandaag met de jongste kinderen.  
Wij hangen grote lakens buiten op en maken 
een echte kunstexplosie. Gooi, zwaai en 
spetteren met je kwast, wij gaan de laatste dag helemaal los....  

  
Ook de oudsten gaan net even anders aan het werk. Eerst 
maken we een ontwerp op papier. Daarna gaan we met 
spuitbussen van deze ontwerpen een graffiti kunstwerk 
maken op houten platen. Wij zorgen voor overals, maar voor 
de zekerheid oude kleding meegeven of aandoen. 

Ook mogen vandaag jullie telefoons mee. Dit om in kleine groepjes op te zoeken wat 
optisch bedrog is. Met jullie telefoons kunnen jullie kijken of het lukt hiervan foto’s te 
maken. Als dit lukt kunnen wij deze uitprinten en inlijsten.  
 
Houd de Schoolpraat app goed in de gaten. Eventuele wijzigingen zullen hierin 
vermeld worden. 
 


