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Belangrijke data:

Kunstweken
Wij gaan als school meedoen met
een bijzonder project beeldende
vorming: “De kunstweken”. Dat doen
we door de leerlingen kennis te laten
maken met wereldbefaamde
kunstenaars en hun werken.
Doel is om ieder kind op eigen niveau te inspireren tot het maken
van een echt kunstwerk.
Elke bouw heeft eigen kunstenaars waarmee ze kennis gaan
maken. Groep 1/2 gaan werken met de technieken van Mondriaan
en Kandinsky en groep 3/4 krijgen werk van Keith Haring en Andy
Warhol te zien. Groep 5/6 gaan aan de slag met Van Gogh en Mirò
en groep 7/8 maken kennis met Picasso en Matisse.

Maart
Vanaf 11 maart
Rapportgesprekken
15 maart
Landelijke staking
25 maart start
Kunstproject

April

We gaan luisteren en kijken naar echte kunstenaars en vervolgens
gaan we erover denken, praten en doen en vervolgens de
kunstwerken bekijken en bespreken. Als afsluiting houden we een
expositie in de school. Het is een gesubsidieerd kunstproject voor
alle basisscholen.
De kunstwerken van de leerlingen worden via Online Schoolgalerie
tentoongesteld. We krijgen als klas een eigen website met een
eigen galerie waarop we alle kunstwerkjes van de klas kunnen zien.
De leerlingen krijgen een reproductie van hun eigen werkstuk in de
vorm van een wenskaart. Uiteindelijk kunnen ouders bedrukte
artikelen van het werk van hun eigen kind bestellen.

18 april tentoonstelling
kunstproject en
voorjaarsmarkt.

Mei
17 mei
Studiedag Digitaal rapport
voor het hele team (alle
leerlingen zijn vrij)

We starten 25 maart op een ludieke manier met het project. De
tentoonstelling zal samenvallen met de voorjaarsmarkt op 18
april.
Oproep……Oproep……Oproep……Oproep……Oproep……oproep
Welke ouders zijn heel creatief en vinden het leuk om iets over
hun hobby/creativiteit te vertellen in de groepen. Het mag van
alles zijn: schilderijen, keramiek, tekeningen enz………
Misschien kent u wel een bekende kunstenaar uit de buurt die
iets over zijn werk wil komen vertellen!

Voorjaarsmarkt
Het lijkt ons leuk om voor de kinderen, ouders en familie een
lentemarkt te organiseren. Dat is alweer een aantal jaar geleden
en het wordt weer eens tijd om dit op te pakken. We houden de
lentemarkt op 18 april voor de meivakantie. Het is van 16:00 uur
tot 18:00 uur. Deze datum kunt u dus alvast in uw agenda zetten.
Verdere informatie volgt nog.
Oproep……Oproep……Oproep……Oproep……Oproep……oproep
Volgend schooljaar willen we heel graag met techniek aan de
slag. We gaan verdeeld over het hele schooljaar 10 X werken met
techniek. We zoeken mensen en bedrijven die ons met hun
expertise willen ondersteunen. We hebben al een goudsmid uit
Oldemarkt bereid gevonden om langs te komen en zo zoeken we
nog meer mensen die kinderen enthousiast kunnen maken wat
betreft de techniek!
Grappige uitspraken
Wat is de hoofdstad van Gelderland:
Jongen die gek op voetbal is (gr 5): “Ik weet het. Ado Den Haag!”
Groep 5 krijgt een toets van rekenen.
Daarin staat een kilometerteller van een auto afgebeeld met de
kilometerstand 00870
De vraag is: Hoe oud denk je dat de auto is? Leg uit.
Meisje: Ik denk aan 2010, want hij lijkt op de teller in onze auto!
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