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Dinsdag 7 maart

Ma�iaspel
Een spannend spel waarbij je de identiteit van de ander te weten moet komen.
Een spel waarbij je sluw moet z ijn en goed moet nadenken!

Donderdag 9 maart

Levend Weerwolven
In dit spel krijgen jullie allemaal een rol. Als je een weerwolf bent, probeer je alle
andere kinderen op te eten. Als je geen weerwolf bent, probeer je juist de
weerwolven z o snel mogelijk te ontmaskeren. Wie z al er winnen?

Maandag 13 maart
Start van het thema kunst!

Recycle kunstmuur
We maken samen een prachtige muur vol kunst met allemaal kosteloos materiaal. Het
is niet in een half uurtje klaar, we blijven er samen aan werken.

Dinsdag 14 maart

Mondriaan kunstworkshop
Piet Mondriaan maakte vooral schilderijen met dikke, z warte lijnen en daar de primaire
kleuren tussen: rood, blauw en geel. Dat noemen we abstracte kunst. Ga er z elf mee
aan de slag!

Donderdag 16 maart

In touw met kunst
Een heel andere ervaring dan verven met een penseel of tekenen met een sti�. Toch kun
je een heel mooi kunstwerk maken met lijm en touw, of lijm en wol. Een lekker glibberig
werkje. Doe je mee?

Maandag 20 maart

Picasso collage kunstworkshop
Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios
Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz  y Picasso. Dit is de volledige naam van Pablo
Picasso! Wij gaan over z ijn leven en werk leren en maken daarna ook een kunstwerk in
z ijn stijl.

Dinsdag 21 maart
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Streepkunst met tape
Zo leuk om te doen! Omdat het z o eenvoudig is en je een waanz innig mooi kunstwerk
ervoor in de plaats krijgt. Door simpel gebruik te maken van afplaktape creëren we de
mooiste abstracte schilderijen.

Tape je naam!
Door gebruik te maken van afplaktape op canvas en wat verf schilderen we onz e
naam eenvoudig op het doek!

Donderdag 23 maart

Monet kunstworkshop: lelie van papier
De werken van Monet z ijn beroemd over de hele wereld. Een van z ijn bekende
schilderijen met waterlelies heb je misschien z elf ook weleens gez ien. Wij maken
vandaag een 3D-kunstwerk van waterlelies!

Maandag 27 maart

Servet op glas
We gaan een fles beplakken met servetten. Knip het mooiste patroon of de mooiste
kleur uit en versier de fles!

Dinsdag 28 maart

Mini museum
Voor dez e activiteit kunnen we een schoenendoos gebruiken of een andere lege doos.
Heb je er eentje thuis? Liefst met deksel: neem maar mee. We hebben de doos nodig
voor het maken van ons mini museum.

Natuurvrienden
Naar buiten allemaal! We gaan van natuurlijk materiaal portretten, poppetjes,
monsters of gewoon leuke vriendjes maken. We laten je een voorbeeld z ien ter
inspiratie en daarna trekken we erop uit! We maken foto's van het resultaat.

Donderdag 30 maart

Moz aïek
Vandaag maken we de mooiste kunst met oude tegeltjes. Die slaan we eerst kapot om
er kleine stukjes van te maken. Daarna puz z elen we stukjes bij elkaar om een mooi
tegeltje of bloempot te maken.

 


