Cultuureducatie tips #5
Wekelijkse nieuwsbrief voor Westlandse ouders
met tips voor kunst & cultuur in Coronatijden

Kunstkracht challenge
Elke week sturen we je een Kunstkracht-challenge, een uitdaging waarmee we met kunst het Westland
een beetje mooier maken in deze gekke tijden! Iris legt onze vierde challenge uit in dit filmpje: deze
keer gaat het over foto’s maken van je omgeving, want zonder dat je er soms erg in hebt is er heel veel
moois te zien in en om je huis. Bekijk het filmpje goed dan weet je precies wat de bedoeling is. Wij
kijken uit naar jullie mooie resultaten! Vergeet niet om je foto’s te delen op Facebook of Instagram met
de hashtag #kunstkrachtchallenge. Geschikt voor alle groepen.

Doe mee met de Kunstkracht challenge #4!

Schrijf je eigen verhaal
Ben jij ook zo gek op verhalen schrijven, laat je je fantasie de vrije
loop en zou je weleens een boek willen schrijven? Soms weet je
misschien niet waarover je moet schrijven of vind je het moeilijk om
een begin te maken. Ga dan aan de slag met de Schoolschrijvers!
Echte schrijvers die hun tips willen delen met jou! Die kans laat je
toch zeker niet lopen? Geschikt voor de midden- en bovenbouw.

Breakdance met Christian
les 2
Breakdance doe je niet zomaar even daar moet
je goed voor oefenen, daarom nu de tweede les
van Christian. Heb je de eerste les gemist? Kijk
dan onderaan deze nieuwsbrief daar staat de
link naar onze vorige nieuwsbrieven! Geschikt
voor de bovenbouw.

Zingen met Cowboy Billie
Boem
Zing je mee met juf Manon en cowboy Billie Boem?
Deze cowboy rijdt op een paard en op een
tijger....een tijger???? Ja hij rijdt op ieder dier wat
jij maar kan verzinnen, luister maar en doe
mee! Geschikt voor de onder- en bovenbouw.

Muziekmeesters online lessen
Op Muziekmeesters Online staan weer nieuwe filmpjes klaar over muziek. Er zijn lesjes voor kinderen,
waarbij je echt muziek gaat maken. Je hebt geen muziekinstrument nodig, en soms kunnen wat spullen
uit je huis erbij helpen. Kijk maar eens naar het filmpje over de stofzuiger! Zingen en beatboxen kan je
ook altijd thuis oefenen. Kinderen kunnen meedoen met Rianne (onderbouw), met Casper (midden- en
bovenbouw) en met Kevin (bovenbouw). Er zijn filmpjes om heel vaak aan mee te doen, en er zijn
filmpjes met tips om thuis te experimenteren met muziek maken. Geschikt voor alle groepen.
Voor de kinderen tot 4 jaar zijn er de Peutercarrousel en Spelen met Muziek. Om deze te kunnen zien
kunnen ouders zich inschrijven. Er zijn voorlopig geen kosten aan verbonden.

Museum Het Anne Frank Huis
Je kent vast het verhaal van Anne Frank wel. Het Joodse meisje dat
zat ondergedoken in de tweede wereldoorlog in Amsterdam. Ze hield
een dagboek bij en dat dagboek na de oorlog uitgegeven als boek.
Het huis waar zij was ondergedoken is nu een museum en kan je
bezoeken. Normaal staan daar lange rijen voor de deur, want het
verhaal van Anne Frank is door haar dagboek wereldberoemd
geworden. Het museum is nu gesloten, maar via deze link kan je het
museum bezoeken. Een unieke kans om het huis van Anne Frank
rustig te ontdekken. Geschikt voor de bovenbouw.

Kunstkracht tip voor thuis: schilderen
De kunstkracht tip voor thuis gaat dit keer over schilderen. Schilder jij ook graag, maar heb je geen verf
in huis of geen penselen? Helemaal geen probleem, want dat heb je ook helemaal niet nodig om te
kunnen schilderen........hoe dat kan? Kijk het filmpje en ik weet zeker dat je toch lekker aan de slag
kunt! Geschikt voor alle groepen.

Kunstkracht tip voor thuis: schilderen met
huis-tuin-en-keukenmateriaal

Drama
Doen jullie mee? Wij gaan namelijk op
berenjacht, dus ben je stoer, dapper en zeker
niet bang, spring dan in dit verhaal en doe mee.
Misschien kan je dit verhaal oefenen en een
optreden verzorgen voor je ouders of broertjes
en zusjes! Geschikt voor de onderbouw.

Dans met kriebelbeestjes
Ken je dat gevoel dat er een beestje op je arm
kriebelt en dat je dan niet stil kan blijven staan?
Zet een lekker muziekje op en laat je beestje lopen
waar jij wil! Geschikt voor de onder- en
bovenbouw.

Westlandse groenten en fruit tekenen
Misschien weet je het al maar er wordt heel veel groenten, fruit, planten en bloemen gekweekt in het
Westland! Niet alleen nu maar ook vroeger al! Vandaag gaan we wat van die Westlandse kweek tekenen.
En opa of oma (of een tante/oom/buurvrouw) gaan jou helpen! Bel opa of oma op en vraag hen of ze
hun mooiste groenten of fruit in hun hoofd willen bedenken. Ze mogen het niet vertellen maar wel
beschrijven….en jij gaat het proberen te tekenen. Pak papier en potloden en laat ze hun groente of
fruit goed beschrijven. Is het rond? Lang, kort, groot of klein? Is het glad of heeft het een stekelige
vorm? En welke kleur heeft het? Jij probeert het ondertussen te tekenen. Kun je het al raden? Zijn het
tomaten? Of is het een komkommer? Of misschien wel een lekkere groene appel? Gelukt? Als je
tekeningen klaar zijn kun je ze bijvoorbeeld bij opa of oma door de brievenbus stoppen. Dan weten ze
meteen of ze het goede hebben beschreven én ze houden er een mooie tekening aan over. Veel plezier!

Eerdere nieuwsbrief gemist?
Voorgaande nieuwsbrieven met leuke tips op het gebied van kunst en cultuur kan je

hier terugvinden.
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