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. Deze week gaan we aan de slag met een
kunstwerk maken van een soort klei. Daarnaast behandelen we fotografie als onderwerp. Maar eerst vertellen we je over een leuk buurtinitiatief in de Oosterparkwijk door Bij VRIJDAG. Ook hebben we een leuke
kortingscode voor jullie om te gebruiken bij een bestelling bij Joeppie,
onze leverancier voor knutselspullen en speelgoed. Lees snel verder!

Bij VRIJDAG
Bij VRIJDAG is het huis van de amateurkunst voor Groningen. Ze bieden
onder andere ondersteuning, advies en workshops muziek, theater en
beeldende kunst, ook voor kinderen! Tijdens de coronacrisis hebben ze
een initiatief opgestart wat perfect aansluit bij ons BSO-thema: Een lieve
groet met vleugels. Een kaartenactie waarbij kinderen kaarten kunnen
maken voor de oudere bewoners in de Oosterparkwijk. Iedere week verschijnt er een opdracht waarmee je zelf een mooie kaart kan maken. Op
deze website van Bij VRIJDAG lees je alle info, kun je alle opdrachten
bekijken en lees je waar de kaarten kunnen worden ingeleverd. De kaarten worden vervolgens uitgedeeld door Martinizorg. Hopelijk maken jullie
veel leuke kaarten voor de oudere bewoners in de Oosterparkwijk!

Zoute kunst
In verschillende musea verspreid over de wereld zijn een aantal bekende beeldhouwwerken te vinden. Bijvoorbeeld de David van Michelangelo, de Denker van Rodin of de Venus van Milo. En wat zij kunnen, kunnen wij ook: maar dan met zoutdeeg! Maak een mix van bloem, zout en
een beetje water en olie en ga aan de slag. Je kunt ervoor kiezen een
beeld van Michelangelo na te maken, maar je kunt ook een eigen sleutelhanger of pennenbakje maken. Laat het aan de lucht drogen of vraag
papa of mama of ze het willen afbakken in de oven. Kijk ook op ons
Pinterestbord waar we een aantal toffe voorbeelden geven en waar je
het recept voor zoutdeeg kan terugvinden. Joeppie, onze leverancier
van knutselspullen heeft speciaal voor jullie, een kortingscode van 10%
op een bestelling voor knutselspullen. Gebruik de code MD2020 bij je
bestelling op www.joeppiewinkel.nl.

Say cheese!
Bij kunst denken we al snel aan schilderijen en beeldhouwwerken. Maar
fotografie is ook een belangrijk onderdeel van kunst! Fotografen kunnen
soms op ontzettend bijzondere manieren dingen op de foto zetten. Mensen, dieren, natuur of andere taferelen. Een foto is zo gemaakt, maar er
echt iets moois van maken kost veel tijd en oefening. Om het voor jullie
toch makkelijk en toegankelijk te maken hebben we een leuke fotografieopdracht, speciaal voor kinderen. Ga naar ons Pinterestbord om het opdrachtformulier te downloaden en te printen. Vraag of je een camera of
een mobiele telefoon van iemand mag lenen, pak je opdrachtformulier
erbij en klikken maar! Wanneer je er een echt projectje van wil maken:
print de foto’s uit en maak je eigen fotoboek. En natuurlijk stuur je ons
het resultaat van je fotoproject toe, we zijn benieuwd!

