Thema-Thuis-Tips!
Welkom bij een nieuwe editie van de Thema-Thuis-Tips. We hebben
weer wat leuke activiteiten voor je in het thema van de BSO: knap
staaltje kunst. Hebben jullie al mooie kunstwerken kunnen maken?
Foto’s van het fantastische eindresultaat mag je altijd sturen naar
info@monkeydonky.nl. In deze editie staan veel tips om lekker aan
het kliederen te gaan. Hoe viezer hoe beter! En omdat het dit weekend Pasen is hebben we ook hier een activiteit voor bedacht, met oog
op het thema. Veel plezier met de tips en een fijn Paasweekend gewenst en veel chocoladepaaseieren snoepen hè, het mag van ons ;-)!

Verven met knikkers
Een activiteit met heel cool eindresultaat is het verven met knikkers.
Wist je dat knikkers vroeger heel populair waren? Misschien dat papa
en mama ergens boven op zolder nog wat bonken, lodders of kleine
uppies hebben te liggen. Nieuwe missie: laten we het knikkeren weer
terugbrengen naar 2020! Wat heb je nodig? Een kartonnen doos of iets
anders met opstaande randen, een papier in kleur van jouw wens,
verschillende kleuren verf en knikkers! Leg je papier in de doos, klieder
er wat verf overheen en laat dan de knikkers erin los. Kantel de doos
heen en weer zodat de knikkers door de verf rollen en zo een patroon
op je papier maken. En tadaa, daar is je eigen knikkerkunstwerk. Je kan
het ook gebruiken om verder mee te knutselen, kijk maar eens naar
deze voorbeelden.

Bijzondere paaseieren
Als je aan Pasen denkt, denk je aan eieren. Eieren verstoppen, eieren
verven, eieren eten… Wat betreft het versieren van de eieren hebben
wij een aantal tips. Bijvoorbeeld met nagellak! En nee, dan niet met het
kwastje gewoon verven, dat is te makkelijk. Met nagellak en water
maak je mooie marmer-patronen. Neem een kom of emmer die vies
mag worden en vul het met water. Drup nu drupjes nagellak op het
water. Gebruik verschillende kleuren (tip: glitternagellak!) en roer voorzichtig met een satéprikker om een patroon te maken. Pak een gekookt
ei en duw hem langzaam in het water. Haal hem langzaam omhoog en
laat hem goed drogen. Deze techniek is trouwens ook goed te doen
met ander voorwerpen zoals bloempotten, mokken, canvas doeken of
stenen. Op ons Pinterestbord staan verschillende voorbeelden of technieken die je kan gebruiken voor het versieren van paaseieren.

Kliederen met kleur
Eigenlijk is bij ons geen thema compleet zonder proefjes, altijd een
groot succes bij de wat oudere kinderen. We beginnen met een
melkschilderij maken. Neem een bord, een pak volle melk, kleurstof of
inkt, een wattenstaafje en afwasmiddel. Vul je bord met een dun laagje
melk; de bodem mag niet meer te zien zijn. Doe van elke kleurstof één
drupje in het midden van het bord. De kleurtjes mogen elkaar wel raken. Doop het wattenstaafje in het afwasmiddel, zorg dat er niet te veel
op zit. Doop vervolgens het wattenstaafje in het midden van de
kleurstof en kijk wat er gebeurt! Maar hoe kan dit?! Dat lees je in deze
uitleg. Een ander leuk en lente-proof proefje met kleur is het proefje
dorstige bloem, waarbij je een bloem zelf een kleur gaat geven. Lees op
deze website wat je daar voor moet doen.

