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Beste ouders / verzorgers, 

 

 

We wensen iedereen een bijzonder hoopvol, gelukkig en gezond 2021 toe. 

 

De lockdown waarin wij nu nog zijn, zagen wij niet aankomen. Zo waren we nog vrolijk bezig met 

de kinderen om het kerstfeest voor te bereiden, zo moesten we in de versnelling om in één dag de 

opvang te sluiten en de kinderen de kerst knutsels mee te geven naar huis. ‘Tot ziens’ kreeg een 

andere lading: ‘we zien elkaar de volgende keer via het beeldscherm op ons YouTube kanaal: 

https://youtube.com/channel/UCXX38h8RZ6Uhrl8IijjT2Ng 

 

Vanaf maandag 4 januari starten wij, door middel van 

filmpjes op ons YouTube kanaal, met het thema: 

 

 

“Ik ben kunstenaar” 
 

 

We gaan samen met Puk ontdekken wat kunst is en ook 

ontdekken wat onze eigen creativiteit met kunst te maken 

heeft. Creativiteit doet een beroep op de zintuigen, op de motoriek en op de sociaal-emotionele 

ontwikkeling (“ik vind mooi wat ik mooi vind”). Bij kunst mag dat! We gaan verschillende 

materialen (verf, klei, stof, zand) verkennen, kleuren benoemen en vormen bekijken. Hoe kunnen 

we experimenteren met diverse materialen. Hoe voelt het? Vind je het een mooie kleur? Op deze 

manier ontdekken we wat we mooi vinden en wat we prettig vinden aanvoelen. We gaan ontdekken 

met welke gereedschappen we kunst kunnen maken. Kunnen we alleen schilderen met een kwast? 

Kunnen we schilderen met onze handen? Er is heel veel mogelijk! 

 

 

Wat kunt u thuis doen? 

 

• Ontdek samen met uw kind welke kleuren er allemaal zijn. Praat over welke kleur hij/zij 

mooi vindt. Ga samen op zoek naar allemaal dingen in die kleur en verzamel deze op tafel. 

Of zoek in tijdschriften naar allemaal plaatjes in die kleur en maak hier een leuke, vrolijke 

collage van. 

• Benoem alles wat u ziet bij kunst (de foto in de kamer of het schilderij aan de muur of het 

beeldje wat op de kast staat) en praat daarover. Vraag uw kind regelmatig of het iets mooi of 

lelijk vindt. Het fijne bij kunst is namelijk dat wat jij mooi vindt ook mooi is! 

 

 

 

 

https://youtube.com/channel/UCXX38h8RZ6Uhrl8IijjT2Ng


Liedjes en versjes 

 

Hokus pokus met wat franje,    Dag blauw, zei geel 

Rood en geel wordt oranje.    Dag geel, zei blauw 

Hokus pokus met een zoen,    Ik maak een andere kleur van jou! 

Blauw en geel wordt groen.    Ze gaven elkaar een zoen 

Hokus pokus met wat raars,    En toen waren ze groen! 

Blauw en rood wordt paars. 

 

Ik ben een goede kunstenaar, 

Ja, ja, echt waar! 

Een streepje hier, een streepje daar, 

Ik ben bijna klaar. 

Nu nog mijn naam in het hoekje, 

En voor mijn handen een doekje! 

 

 

Onderstaande woorden komen tijdens het thema aan bod: 

 

de kwast  rood   groen    

het potlood  geel   mengen   

het krijt  blauw    

de verf   paars    

het schort  oranje    

 

 

De boekjes voor dit thema zijn onder andere: 

 

Nijntje in het museum - Dick Bruna 

Het blauwe paard   - Eric Carle 

 

 

 


