
AKROS BSO Coco

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 kunst op je boterham maken. Wil je weten hoe? Zorg dan dat je echt van de

partij bent deze vakantie.

Groetjes,

Team Coco

Maandag 16 augustus

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.
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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!

Kunst sculptuur
Leef je uit als een échte kunstenaar en bouw je eigen 3D sculptuur! We hergebruiken verschillende materialen

voor ons kunstwerk. Zoek een leuk plekje uit voor je sculptuur en bewonder het samen met anderen!

Dinsdag 17 augustus

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.

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.

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!

Donderdag 19 augustus
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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????

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?

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!
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