Voorjaarsvakantie 2018 KUNST

Hallo Allemaal,
In de voorjaarsvakantie zal het thema KUNST centraal staan. maar wat
is KUNST nu eigenlijk? Op deze vraag krijgen de kinderen deze week
antwoord. Ook kiest elke groep een kunstenaar. Wilt u er rekening
mee houden dat de kleding van uw kind is afgestemd op de activiteit?
De Sport-BSO voegt deze week samen en de kinderen kunnen gebracht
en gehaald worden op Villa Eigen-Wijs.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie.
Vriendelijke groet,
het BSO team

Maandag 26 februari

Woensdag 28 februari
14:00 uur

Bezoek museum Catharina Gasthuis
We gaan met de kinderen naar Gouda. We gaan een
bezoekje brengen aan het museum. Hier krijgen we
een rondleiding langs alle KUNST.

Donderdag 1 maart

10:00 uur

Wat is KUNST?
Vanochtend gaan we beginnen met de vraag wat
KUNST is. En gaan wij ons daar met de kinderen in
verdiepen.

14:00 uur

KUNST Circuit
Vanmiddag hebben we een KUNST circuit op de
locatie. De kinderen gaan met allerlei creatieve
materialen aan de gang om een mooi kunstwerk te
maken.

Stadswandeling Schoonhoven
Een wandeling langs alle KUNST van Schoonhoven.
Onder leiding van een historicus gaan we deze
kunstobjecten bekijken. Aan het einde van de
wandeling gaan we wat eten en drinken bij "de
Engel".
We willen vragen of de kinderen van de Pelikanen,
Kangoeroes en Sport-BSO op de fiets komen vandaag!

Dinsdag 27 februari
10:00 uur

13:30 uur

Kunstig kunstwerk
We maken een prachtig kunstwerk voor op de
schoorsteen. Wees creatief met vormen.

Zwembad Bergambacht
Neem vandaag je zwemspullen mee! We gaan met
elkaar zwemmen in Bergambacht zwembad "de
Hofstede". Daar gaan we de KUNST van het
Schoonzwemmen ontdekken. Alle kinderen mogen
mee, met of zonder zwemdiploma. Voor
drijfmiddelen wordt gezorgd.
WE VERTREKKEN ROND 16.30 UUR VANUIT
BERGAMBACHT!

BSO Voorjaarsvakantie 2018

Vrijdag 2 maart
Theater
We gaan een theatervoorstelling voorbereiden en
uitvoeren olv. een theaterdocente. We ontdekken
wat het is om op toneel te staan. Want dat is al een
hele KUNST!

