Cultuureducatie tips #3
Wekelijkse nieuwsbrief voor Westlandse ouders
met tips voor kunst & cultuur in Coronatijden

Kunstkracht challenge
Elke week sturen we je een Kunstkracht-challenge, een uitdaging waarmee we met kunst het Westland
een beetje mooier maken in deze gekke tijden! Iris legt onze tweede challenge uit: maak een
opvrolijksteen en zorg dat iemand hem kan vinden. Ben jij ook een kei in schilderen? Pak dan je spullen
en doe mee! Vergeet geen foto te maken en deze te delen op Facebook of Instagram met de hashtag
#kunstkrachtchallenge. Geschikt voor alle groepen.

Doe mee met de Kunstkracht challenge #2!

Luister ieder dag een stuk van een spannend verhaal
Huisarrest is een spannend verhaal in 10 delen! Elke dag schrijft een
bekende kinderboekenschrijver een nieuw deel. Je volgt 10 kinderen,
die aan hetzelfde plein wonen. Ze mogen niet naar buiten en niet
naar school, omdat er een virus heerst. Daarom vertellen ze elkaar
verhalen door hun open raam... Geschikt voor de midden- en
bovenbouw.

Maak muziek met spullen
uit je huis
Je kan muziek maken met De Muziek Mees. Hij
legt precies uit wat je kan doen in het volgende
filmpje. Het leuke is dat je er geen echte
muziekinstrumenten voor nodig hebt, maar dat
je alles waarschijnlijk wel in je keukenkastje
hebt staan. Kijk snel wat je nodig hebt en doe
mee met het muziekstuk van De Muziek
Mees. Geschikt voor alle groepen.

Achter de geraniums
We zijn nu veel binnen en een spreekwoord dat
daarbij hoort is ‘achter de geraniums zitten’. Je
kijkt veel naar buiten en in de vensterbank staan
vast wel kamerplanten en die kan je nu gaan
tekenen met een workshop van het Zaans museum.
Kijk het filmpje en scrol door naar beneden voor het
stappenplan. Veel plezier en misschien kan je
binnenkort je eigen museum openen! Geschikt voor
de midden- en bovenbouw.

Geen Netflix maar Theaterflix
Lekker thuis naar een theatervoorstelling kijken dat kan nu gewoon!
Theaterflix heeft een aantal theatervoorstellingen online gezet. Bij
de filmpjes staat voor welke leeftijd de voorstelling geschikt is. Pak
wat te drinken en ga er lekker voor zitten. Geschikt voor alle
groepen.

Kunstkracht tip voor thuis: stop-motion animatie
Deze week delen we het leuke thuisproject: maak een stop-motion animatie! Bekijk het filmpje met Iris
om deze Kunstkracht tips voor thuis te ontdekken. Geschikt voor alle groepen.

Kunstkracht tip voor thuis: maak je eigen stop-motion animatie!

Eerdere nieuwsbrief gemist?
De voorgaande nieuwsbrieven met nog meer leuke tips op het gebied van kunst en cultuur kan je
terugvinden op onze website.
Heb je zelf tips om te delen of suggesties om deze nieuwsbrief te verbeteren? Neem contact met ons op
via info@westlandcultuurweb.nl of 0174-237045. Ook bij vragen voor hulp bij cultuureducatie die je zelf
wilt uitvoeren, bijvoorbeeld de tips uit deze nieuwsbrief, kun je contact met ons opnemen!

Vind ons online op: Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Website
Copyright © 2020 Westland Cultuurweb. Alle rechten voorbehouden.
info@westlandcultuurweb.nl
Ons adres is: Westland Cultuurweb, Zuideinde 12, 2671 MH Naaldwijk.
Voeg ons toe aan je adresboek
Deze e-mail wordt verstuurd tijdens de coronacrisis naar ontvangers van de nieuwsbrief van Westland
Cultuurweb voor het primair onderwijs. Scholen krijgen de gelegenheid om de inhoud op eigen wijze te
delen met de ouders van hun leerlingen.

