Cultuureducatie tips #2
Wekelijkse nieuwsbrief voor Westlandse ouders
met tips voor kunst & cultuur in Coronatijden

Kunstkracht challenge
Vanaf nu sturen we je elke week een Kunstkracht-challenge, een uitdaging waarmee we met kunst
het Westland een beetje mooier maken in deze gekke tijden! Iris legt in dit filmpje de eerste
challenge uit: maak drie tekeningen voor mensen die je nog niet kent, om hen op te vrolijken.
Vergeet geen foto te maken en deze te delen op Facebook of Instagram met de hashtag
#kunstkrachtchallenge. Jij doet toch ook mee? Geschikt voor alle groepen.

Doe mee met de Kunstkracht challenge #1!

ZangExpress
ZangExpress is een digitale muziekmethode
voor leerkrachten. Nu tijdens de
coronacrisis heeft ZangExpress besloten om
allerlei filmpjes waarmee leerlingen zelf
kunnen werken gratis online te zetten. Met
vrolijke meezingliedjes, energizers en
opdrachten. Dus pak jouw instrumenten
(pak hagelslag, stok, emmer, bestek etc.)
uit de kast, oefen de beats, de teksten, de
danspasjes en organiseer zo jullie eigen
woonkamerconcert. Veel zangplezier!
Geschikt voor alle groepen.

Corona “Gezelschaps” spel
Niet de ideale omstandigheden voor een gezellig
gezelschapsspelletje... Maar met een beetje
creativiteit, kan het zélfs in deze gekke tijd! Je
kunt dit muzikale spel spelen met minimaal drie
spelers. Verder heb je een laptop, dobbelsteen,
telefoon, geprinte virusstroken en pen en papier
nodig. Lukt het jou de meeste virussen weg te
spelen? Dan ben jij de winnaar van dit Corona
"Gezelschaps” spel! Geschikt voor de
bovenbouw.

Online theaterles en theatervoorstellingen
Rondom theater is er online al genoeg te doen.
Zo kun je elke dag online theaterles volgen op
Instagram bij Buro Bis. Het is bedoeld voor
groep 3-5, maar in de reacties lees je tal van
ouders die het ook met jongere en oudere
kinderen een prachtige ervaring vinden! Of wil
jij liever een voorstelling bekijken?
Theatergroep Kwatta heeft voor de midden- en
bovenbouw voorstellingen online gezet, die je
gewoon thuis kunt bekijken. Geschikt voor alle
groepen (voorstellingen van Kwatta voor
midden- en bovenbouw).

De vijf vragen
‘De vijf vragen’ is een bijzonder project waarin scholieren schrijven over geluk, onderwijs en wat
echt telt in het leven terwijl ze de coronacrisis beleven. Je mag een korte boodschap, een tekst,
gedicht, verhaal, tekening of video maken met jouw antwoord op de vijf vragen. Wat heb ik deze
week geleerd over wat mensen gelukkig maakt? Of: Wat heb ik deze week geleerd over wat er echt
telt in het leven? Stuur je inzending op naar de5vragen@kuleuven.be, en wie weet wordt jouw
bijdrage wel op de website gepubliceerd! Tips over thuis filosoferen met je kind lees je hier.
Geschikt voor de midden- en bovenbouw. Het artikel met filosofietips is ook voor de onderbouw
geschikt.

Kunstkracht tip voor thuis: bouwen met een doos!
Naast de Kunstkracht challenge delen we ook elke week een tip voor een leuk thuisproject met jullie.
Deze week: bouw een fantasie-bouwwerk van een doos! Kijk het filmpje met Iris om deze Kunstkracht
tip voor thuis te ontdekken. Geschikt voor alle groepen.

Kunstkracht tip voor thuis: wat kun je maken van een doos?

Online musea ontdekken
Meerdere musea hebben al prachtige online
projecten ontworpen. Zo kun je met je kleuter
het online prentenboek ‘Beer is los’ van het
Teylers museum ontdekken. Het katje
Brammetje neemt je mee op een spannend
avontuur door het museum van de
verwondering. Ook het Van Gogh museum heeft
met StoryZoo een prachtig programma voor
groep 1-3. In een videoserie van 5x10 minuten
leer je van alles over Vincent van Gogh – én een
beetje Engels. Of kijk eens bij het Muiderslot:
elke week delen zij een doe-opdracht, zoals de
opdracht om een eigen 21ste-eeuws kasteel te
ontwerpen voor tijdens een lockdown (voor
midden- en bovenbouw). Geschikt voor alle
groepen.
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