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Kunstweken
We zijn op onze school gestart met het
kunstproject “Kunstweken”. In alle
klassen gaan de kinderen aan de slag met
kunst en dat doen zij door middel van een
schilder als inspiratiebron.

1-2
Kleuters kunnen goed beelden vormen en vinden hun eigen verhaal in
abstracte kunst. Samen met De Kunstweken buigt de kleuterleerkracht
dit talent om naar prachtige kunstwerkjes gebaseerd op het werk van
Mondriaan of Kandinsky.
3-4
De kinderen raken in de groepen 3 en 4 meer en meer geïnteresseerd in
vormen. De kunstwerken worden beter herkenbaar, maar niet per se
realistischer. Juist daarom vormen Haring en Warhol voor de kinderen
van groep 3 en 4 een prima bron van inspiratie.
5-6
De nadruk komt in de groepen 5 en 6 meer te liggen op kleurgebruik en
realisme. Werk moet concreet zijn, verhalend. Echte abstracties hebben
deze leerlingen achter zich gelaten. Het werk van Van Gogh en Miró sluit
perfect aan bij deze leeftijdscategorie.
7-8
Emoties komen bovendrijven. Onderwerpen hoeven niet meer letterlijk
te zijn: de leerlingen worden in groep 7 en 8 aangemoedigd kunst op
een meer persoonlijke manier te benaderen.
U kunt thuis ook met uw kind(eren) zoeken naar beelden en verhalen
over kunstenaars. In de bibliotheek is veel informatie beschikbaar en
dus is een bezoek met uw kind(eren) aan de bieb ook de moeite waard.
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Kunstweken (3 weken)

Koffieochtend
opvoeding,
gezondheid, opgroeien
en verzorging
Continurooster tot
12.00 uur
Voorjaarsvakantie en
aansluitend maandag 2
maart een studiedag –
kinderen zijn vrij

Koffieochtend
Maandagochtend 10 februari is er bij
ons op school een koffieochtend
voor alle ouders. Tijdens de koffieochtend gaan we gezellig kletsen
over opvoeding, gezondheid,
opgroeien en verzorging. Alle
ouders zijn welkom. De koffie en
thee staan klaar. U kunt zelf ook iets
lekkers meenemen.
Wanneer:
Maandagochtend 10 februari 2020
Tijd:
8.30 tot 9.30 uur
Waar:
Beneden in het lokaal naast de
ingang.
Vriendelijke groet,
Juf Martha (Medewerkster
Ouderbetrokkenheid) en Maxime
Verbaas (stagiaire)
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