
AKROS BSO School of Understanding

Tour de talent: Week 6 Kunst
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 Mondriaan cupcakes maken. Wil je weten hoe? Zorg dan dat je echt van de

partij bent deze vakantie.

Groetjes,

Het team van de BSO 

Maandag

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 maar eens uit hoe moeilijk dat is!

Zorg ervoor dat uw kind oude kleding aantrekt die vies mag worden!
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Mini surfboards

Zo leuk om te maken: kleine surfboards van foam, om vervolgens te mee spelen. Je kunt hier

bijvoorbeeld LEGO of ander speelgoed op zetten! Ze blijven heel goed drijven!

Botanische kunst

We maken botanische kunst! We gaan op zoek naar mooie bladeren, waar we vervolgens mee aan de

slag gaan. We gebruiken een speciale verftechniek waarbij we eerst met gewone verf en dan met verf uit

een spuitbus proberen om afdrukken te maken van hetgeen wat je gevonden hebt. Je zult versteld

staan van het resultaat!

Dinsdag

Aardappel stempelen

Dat is gek?! Normaal eten we een aardappel op, maar nu kunnen we er ook mee stempelen. Met

verschillende figuren stempelen we ons eigen kunstwerk passend bij het thema. Kun jij met deze

stempel een mooie afdruk maken? Probeer maar eens!

Tattoo sleeve

Hou iedereen voor de gek met een arm of been vol neptattoos! Supercool om te maken!

Picknick party!

Picknicken betekent 'eten en drinken in de natuur'. Die activiteit is al fantastisch, maar wij gaan zelf onze

eigen picknick voorbereiden! Uiteraard wordt het hierna buiten lekker opgegeten.

Woensdag
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Kleurenkwartet

1,2,3, GO! Roof alles van je eigen kleur binnen de tijd. Lukt het jouw team dit kleurkwartet te winnen?

Schilderen met je voeten

We maken een schilderij op een aparte manier, we schilderen namelijk met onze voeten! Een leuke

uitdaging: want hoe kun je eigenlijk precies schilderen met je tenen?

Natuurmemory

We trekken naar buiten om spullen te zoeken voor ons natuurlijk memoryspel. In plaats van kaartjes te

gebruiken spelen wij met bijvoorbeeld steentjes, bloemetjes en blaadjes!

Donderdag

Kunstige keukenkunst

Een vork, stamper of garde: waar gebruiken jullie die thuis voor? Op de BSO gaan we er mee verven!

Een leuke manier om meer te leren over keukengerei.

Blind tekenen

Rug aan rug zitten en dan precies datgene tekenen dat jij wel ziet en de ander niet. Welk team slaagt

daar het best in?

Vangbal: zelfgemaakt spel

Voor het maken van je eigen vangspel hebben we een grote plastic verpakking nodig van melk. Je kent

toch wel die twee literverpakkingen van plastic met handvat? Ook een verpakking van vloeibaar

wasmiddel werkt prima. Heb je er eentje? Neem mee! In een mum van tijd hebben we dit omgetoverd

tot een vangspel.

Eigen fles versieren. Vervolgens naar het park om met een natte bal over te gooien.

Vrijdag
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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!

Hollandse Meesters

Jan Steen, Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh: allemaal bekende Nederlandse schilders. Wij

kunnen onze eigen naam daar ook wel invullen, we gaan namelijk prachtige kunstwerken schilderen! Dit

gaan we doen op een hele bijzondere manier, kom jij ook?

Gieter maken

Plantjes water geven is belangrijk in tijden van veel droogte. Dat je dat ook kunt doen met een

zelfgemaakte gieter maakt het werken in de tuin natuurlijk wel extra leuk. Heel eenvoudig om te doen.

Heb je zelf nog lege plastic melkflessen thuis? Neem ze mee! Met dop!

t Schip

We gaan mozaiiken bij het schip. We gaan onze eigen tegel maken.
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