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Tour d� talen�: Wee� 6 Kuns�
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,
Het team van de BSO 

Maandag 24 augustus
Kunstenaar overloopspel
Welke kleuren heb jij allemaal in je kleding? Let goed op
welke kleur de kunstenaar roept en ren naar de overkant.
Maar pas op dat je niet wordt getikt!
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.
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!
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Dinsdag 25 augustus
Kunstrace
Heb jij het kaartje met de juiste kleur in je hand? Ren dan
naar de overkant! Kunnen we samen een snelle tijd
neerzetten?
Kunstenaar in paniek
Help! Schilder Mon de Riaan is in paniek. Al zijn
schildersbenodigdheden liggen nog aan de andere kant van
de stad. Zonder zijn spullen kan hij natuurlijk niet werken!
En zijn schilderij moet morgen al af zijn! Welk team help
Mon uit de brand en bezorgt hem zo snel mogelijk al zijn
spullen?
Streepkunst met tape
Zo leuk om te doen! Omdat het zo eenvoudig is en je een
waanzinnig mooi kunstwerk ervoor in de plaats krijgt. Door
simpel gebruik te maken van afplaktape creëren we de
mooiste abstracte schilderijen.

Woensdag 26 augustus
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?
Kleurenkwartet
1,2,3, GO! Roof alles van je eigen kleur binnen de tijd. Lukt
het jouw team dit kleurkwartet te winnen?

Artistiek schilderij met aluminium
Schoensmeer, een rol aluminiumfolie, lijm en een stuk
karton. Daar iets moois van maken klinkt misschien niet
logisch. Je zult zien dat je een mooi effect krijgt als we
gaan tekenen met lijm. Volg je het nog? Kom maar gewoon
meedoen, dan laten we zien hoe het moet.

Donderdag 27 augustus
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.
Street Art fotozoektocht
We zoeken naar street art, oftwel straat kunst. Dat doen we
natuurlijk buiten, help je mee speuren?
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Gezonde slush puppies
Van al dat harde werken als een kunstenaar krijg je dorst.Tijd voor een gezonde slush
puppie. Maak de drankjes af met een kleurrijk rietje en je hebt een super vrolijk en lekker
drankje.

Vrijdag 28 augustus
Pasta kunst
Pasta kun je niet alleen eten, je kunt er ook hele mooie kunstwerken van maken. Maak jij
bloemen, vlindertjes of rupsen?

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?

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!
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