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Beste kinderen, ouders, grootouders en sympathisanten,
Het eerste deel van deze tweede trimester zit erop. De lente piept nog niet echt om de hoek
maar hopelijk is de winter bijna voorbij en is ook de griep uit het land.
Dit is een speciale schoolkrant… een muzische krant. Vorige week hebben we met alle
kinderen gewerkt rond het thema KUNST. Kunst in de brede zin van het woord: drama,
goochelkunst, schilderen, dansen, beelden, … Heel wat kinderen hebben thuis misschien
verteld over bekende kunstenaars zoals bijvoorbeeld Mondriaan, Keith Haring, Giacometti
Dank aan de vele vrijwilligers die ons hielpen met de realisatie van dit kunstproject:
- de gidsen Marie-José Thys en Lena Martens (Breugelmuseum en stadswandeling)
- Leo Camps (Boenderbos)
- Els Vossen (armbandjes maken)
- Zee Swennen (Afrikaans dansen)
- Roger Vanhove (schilderen op canvas)
- Hilde Bomans (zentangle)
- Geunis Willy (werken met houtskool)
- Martens Hilde (stempelen op textiel)
- lesgevers van de kunstacademie Noord-Limburg; Eveleen, Wendy, Joost, Carine, Koen,
Bianca, Willem-Jan, Nele (gitaar, klavecimbel, blokfluit, harp)
- Ewout Decraene en medestudenten (electro-acrylique)
- Marc Vanroy en dochter Merel (goochelkunsten)
Enkele leerkrachten verzorgden ook een aantal workshops o.a. drama en dans.
In dit krantje vindt u een verslaggeving van wat er in de kunstweek in elke klas te zien en te
beleven viel.
Op de website in de fotogalerij vindt u nog meer foto’s en filmpjes.

Veel leesplezier en indien u wenst: gekke carnavalsdagen
directeur Els

K1A( juf Marianne en juf Nathalie)
We hebben verschillende domeinen van kunst bewandeld.
Zo werkten we rond bouwkunst. Er werd een foto versierd met gekleurde rijst. We hebben
gedanst op Afrikaanse muziek. De kleuters hebben prachtige bloemen gemaakt van
natuurklei. Op kunstige manier versierden we een deksel. We lieten ons gaan met
druppeltellers en verf en nog zoveel meer! Samen met de kleuters hebben we genoten van een
kunstige week.

K1B(juf Ilse en juf Eliene)
Wij, de kleuters en juffen van K1B hebben ons
kunstig geamuseerd!!
Wij hebben verschillende takken van de kunst
ontdekt, onderzocht en ondervonden!
Wij hebben gezien dat je met fotografie gewoon
andere kleuters kan maken en met een mooie
kader er rond geeft dat een echt kunstwerk.
We hebben ook de bouwkunst bekeken...allerlei gebouwen; groot en klein. Zelf gebouwen
ontwerpen laten we over aan de architecten; hier zijn wij nog iets te klein voor!
De goochelaar heeft ons ook verrast met zijn toverkunsten!!
De beeldhouwkunst sluit iets meer aan bij onze leefwereld….met echte natuurklei
te werken is heel iets anders dan met de plasticine die we gewoon zijn. Wat voelde
de klei gek aan, wat werden onze handjes vies!! Maar we vonden het geweldig!!

We hebben ook de schilderkunst uitgeprobeerd!! Op verschillende manieren een kunstwerk
maken in een deksel van een schoendoos….prachtig!! Maar het werd nog kunstiger toen we
alle kunstwerken bij elkaar omvormden tot een héél groot kunstwerk!!!
Wat hebben wij dat knap gedaan!!
In de klas stond ook een schildersezel;
zo voelden wij ons echte kunstenaars!!
We hebben ook met druppeltellers kunst gemaakt!! Verschillende
kleuren druppels laten vallen ...mooi mooi mooi!!
En om de schilderkunst thuis ook nog verder te oefenen hebben we een
schilderspalet gemaakt!!
Je leest het en je ziet het...wij hebben deze week niet stilgezeten!
We hebben er met volle teugen van genoten!!
Kunstige groetjes van K1B

K1C (juf Kristien en juf Eliene)
We beleefden een superleuke week, waarbij we ondergedompeld werden in allerlei kunstige
dingen. Van opening tot afsluiting waren we geboeid, maar het meeste plezier beleefden we
aan het maken van “kunstige foto’s”!
De juffen brachten allerlei attributen mee en toen werden we getrakteerd op een heuse
fotoshoot. J Wat een dolle pret hadden we !
We versierden eerst nog een echt canvasdoek d.m.v. spattechniek. Daarop mochten we onze
foto plakken en nog een mooie kader er rond maken.
We zijn heel fier op onze werkjes !

Verschenen in Het Belang van Limburg:

K2A(juf Martine en juf Katrien)
Tijdens het project kunst gingen we aan de slag met natuurmaterialen.
De kinderen mochten met de natuurmaterialen een vis proberen te maken zoals de kunstenaar Marcel
Dijker.
We kregen zeer leuke resultaten!

We kregen ook een workshop Afrikaanse dans, we dansten erop los!

Op woensdag gingen we naar het Bruegelmusuem. Hier deden we veel inspiratie op om in de klas
mooie kunstwerken te maken.

K2B (Juf Annick en juf Nathalie)
De kleuters hebben met vele materialen kunnen experimenteren. We hebben gebouwd met
kapla, bekertjes en viltjes. We hebben zoals een echte kunstenaar getekend en geschilderd.
Met gekleurde rijst hebben we een kunstwerk gemaakt. Ze hebben kunnen proeven van woord
en danskunst en nog zo veel meer…
Hieronder een foto-verslag van enkele activiteiten.
Bouwkunst met kapla:

Bouwkunst met bekertjes en viltjes:

Schilder- en tekenkunst:

Bezoek aan het Bruegel museum:

K3B (juf Lieve)
De kleuters werkten rond drie kunstenaars en trachten een eigen kunstwerk te
maken. Ze gebruiken de bekende technieken van:
*Een mix van Keith Haring en Mondriaan
*Kandinsky:

Kunst in K3B
Keith Haring, die maakt rare
mannetjes…..
We proberen ze na te bootsen.

We stopten Keith Haring en
Mondriaan in een potje en maakte er
onze eigen creatie mee.

Els kwam speciaal naar onze school om
samen armbandjes te maken.

Cirkels maken met onze vinger, we
waren net Kadinsky.

We brachten een bezoek aan het
Bruegelmuseum.

We leerden over pieter Bruegel en hoe ze
in zijn tijd dansten, speelden,
picknickten, …

Uitstap 1ste leerjaar
Tijdens de projectweek bracht het 1ste leerjaar een bezoekje aan het Boenderbos van Leo
Camps. Leo Camps is bekend als beeldhouwer.
In zijn tuin konden de kinderen zijn bronzen beelden bewonderen. Bij ieder beeld hoorde een
prachtig verhaal.
We mochten ook een kijkje nemen in zijn atelier. Er werd hard geklopt, maar van een stukje
brons krijg je niet zomaar een beeld.
Je kent zeker het prachtig paard op de rotonde te Peer, dat is een creatie van Leo Camps!

Wat hebben de kinderen van het tweede genoten van deze week. Ze hebben gedanst,
gezongen, gemusiceerd met zoveel instrumenten, geschilderd, gestempeld …. Ze vonden
het allemaal SUPERTOF.
Op maandag 13/2 brachten ze een bezoekje aan het
Boenderbos bij beeldhouwer-kunstenaar Leo Camps. Ze
hebben daar kunnen genieten van een rondleiding in zijn
tuin vol beelden. Leo gaf hen natuurlijk de nodige
uitleg. Ze mochten een kijkje nemen in zijn werkruimte.
Daar gaf hij een demonstratie. Enkele van hen mochten
zelfs een keertje proberen. Dieter maakte een tekening
van een beeld uit de tuin van Leo.
Op woensdag 15/2 maakten ze kennis met allerlei instrumenten: blokfluit, harp, gitaar,
piano, klavecimbel en allerlei slaginstrumenten. Het was
niet alleen maar kijken en luisteren, ze mochten ook zelf op
de instrumenten spelen! Hier enkele indrukken van de
kinderen:
-

-

Spelen op de blokfluit vond ik fijn en makkelijk. Je
moest gewoon 1 vinger op het tweede gaatje
houden en dan blazen. De buizen vond ik moeilijk
omdat je goed moest kijken wanneer je aan de beurt
was. (Sien)
Ik vond de piano leuk omdat ik dan met mijn
vingers op de toetsen kon drukken. De buizen vond ik minder fijn, omdat ik dan
pijn kreeg aan mijn hand. (Neel)
Blokfluit en klavecimbel waren heel leuk, ze klonken zo mooi. (Ymke)
Blokfluit was mijn favoriete instrument, omdat je dan kon blazen. De snaren van
een gitaar voelden goed aan. (Lars)
Harp vond ik zo fijn, omdat ik daar altijd van droomde om erop te spelen. (Elena)
Gitaar was leuk, omdat ik dat al kende. (Gust)
Ik vond de harp het leukst. Er kwamen mooie klanken uit. Het was makkelijk omdat
de snaren gekleurd waren.
Gitaar spelen is fijn,maar je vingers juist zetten is wel moeilijk. (Lowie)
Ze legden het ons allemaal heel goed uit. (Zoë)
Een gitaar vast houden en ermee op een stoel zitten vond ik tof. (Arthur)

We hebben de kunstweek op vrijdag afgesloten met het
maken van een uniek T-shirt met zelfgemaakte stempels.
Eerst hebben we een krant in het T-shirt gestoken, daarna
hebben we een rubbertje gekregen waarop we figuren
mochten tekenen en uitknippen. Deze hebben we op een
plankje geplakt. Tenslotte hebben we met dit plankje onze
eigen stempel op de T-shirts kunnen drukken zo vertelde
Gust.

Elfjes uit 3A

Jij

Marlies

Baby

Mijn prinses

Is raar

Zo schattig

In het kasteel

In de winkel

In haar haar wiegje

Wij gaan morgen trouwen

Ze past alle schoenen

Slaapt als een roosje

Liefde

Dom !

Kusjes

Ilias

Lieke

Emmelijn

Doornroosje

Prinses

Milan

Heel lief

Heel boos

Heel lief

In haar bed

In het kasteel

Plukt een roos

Slaapt als een roosje

Met haar poppen gooien

Voor een lieve Roos

Blij

Ondeugend !

Verliefd

Sarah

Noë

Arne

Kat

Mama

Heel lief

Heel lief

In zijn mand

Eet heel graag

Slaapt heel diep

Op een groot bord

Mooi !

Mmmmmmm….

Caitlin
Seppe J.

Het kunstproject
had een vrolijk effect.
We gingen in Peer stad
met een gids op pad!

Van
vierkante
papiertjes
plooiden we
verschillende diertjes.
Origami noemen ze dat,
leuke kunst met een simpel blad.
We mogen nu niet meer beweren
dat je improviseren niet kan leren.
Met de hele school dansten we samen
niemand hoefde zich te schamen!
We kregen ook nog de kans
ons uit te leven met Afrikaanse dans.
Danser en djembe-talent Tomtom
zorgde voor het ritme op zijn trom.
Een tekening van houtskool,
muziek van ons idool...
We hebben ons goed geamuseerd
en natuurlijk ook veel geleerd!

De kids van het 5e!

Architecten in spé
Ook tijdens de rekenles kan er aan kunst gedaan worden.
De jongens en meisjes van 6A gingen aan de slag met lege kartonnen dozen. In groepen
kwam de skyline van hun eigen stad tot leven.

Stad met winkelcentrum voor de dames.

Ook aan een tankstation werd gedacht.

Kamishibai
Kamishibai betekent papieren drama en is een vorm van Japans verteltheater.
Het ontstond in Japanse boeddhistische tempels in de 12e eeuw.
De leerlingen van 6A maakten verhalen en vertelplaten voor de kleutertjes in onze school.
We laten jullie graag genieten van hun schijfkunsten.
4 jarige kleuters
Er was eens een varkentje dat naar
de dansschool ging. Ze noemde
Lucie. Zij wilde met haar dansjuf,
Duizie de Duizendpoot, dansen.
Het biggetjes nodigde de juffrouw
uit.
Aan het huis stond een plaatje met
daarop: Voetjes vegen alstublieft!
De juf belde aan. Biggetje vroeg
haar: “Waarom bent u zo laat?“
“Er stond een bordje met : Voetjes
vegen, alstublieft! Heb je al eens gezien hoeveel ik er heb?“ Einde!
Pieterjan, Robbe, Emiel, renzo
4 – 5 jarige kleuters
Op een morgen voelde Peppa Big zich niet zo
goed. Ze lag de hele tijd in bed en had overal
rode stipjes. Ze had de waterpokken! Nu kon
ze niet naar school gaan. Ze had het tegen
haar beste vriendinnetje Floortje het konijn
gezegd. Floortje vond het heel erg dat haar
beste vriendin niet naar school kon komen en
dat vond Kim de Eekhoorn ook.
Na school kwamen ze haar opzoeken. De
volgende dag voelde Peppa zich al veel beter en ging ze weer terug naar school. Einde!
Juan, Alessio, Yannick, Pedro, Thibau
Voor de 3 jarige kleuters
Vandaag gaan de kindjes naar de boerderij. Ze gaan met
de bus. Tuut, tuut, we gaan vertrekken!
Als de kindjes aankomen zien ze de boer op de grote
tractor zitten.
- Welke kleur heeft de tractor?
De boer laat alle diertjes zien.
- Bij welke diertjes staan ze nu?
Oh nee, het babyvarkentje is weg!
Heel de klas helpt zoeken.
Ze hebben overal gezocht.
- Zien jullie het varkentje?

Joepie! Het biggetje is gevonden Ze krijgen een glaasje melk en vertrekken weer naar school.
Floor, Merel, Marie, Jelycia, Lindsay, Kirsten
3de kleuterklas
Er was eens een jongen, genaamd Karel. Hij hield veel van kunst. Hij luisterde vaak naar
muziek en hij speelde viool. Hij kon ook heel mooie tekeningen maken. Zijn grote droom was
om ooit naar Parijs te gaan.
Na een paar jaar sparen, ging hij een maandje naar Parijs. Maar hij was zijn verfkwasten kwijt
en moest viool spelen op straat om geld te verdienen.
Na twee dagen kon hij de verfkwast kopen. Nu kon hij eindelijk de Eifeltoren schilderen.
’s Avonds ging hij in een restaurant eten en ontmoette daar het mooiste meisje van de wereld.
Hij gaf haar de tekening en speelde een lied op de viool voor haar. Ze werden verliefd en wat
later trouwden ze onder de Eifeltoren.
Ze leefden nog lang en gelukkig.
Nick, Fre, Rients, Jonas
4 – jarige kleuters
Drie Teletubbies komen de berg opgelopen. Ze gaan het huis binnen.
Wat horen ze daar? Tuut, tuut,… een oproep!
Oh nee, Tinky Winky zit met zijn voet vast!
Eerst moesten ze een kruiwagen wegzetten en een
strohoed en een bloempot. Nadat ze alles hadden
weg gezet, konden ze eindelijk vertrekken.
“Wij gaan Tinky Winky redden!” Maar eerst
kwamen ze bij een modderplas aan. Wat was dat
moeilijk om door te komen. Daarna moesten ze
een rivier oversteken. Van de ene steen sprongen
ze naar de andere. Oef, eindelijk bereikte ze de
overkant. Niet veel verder, zagen ze Tinky Winky!
Met z’n drieën trokken ze uit alle macht. En ze trokken en trokken en trokken, maar ze kregen
er hem niet uit! De voet van Tinky Winky bleef vast zitten in de konijnenpijp.
Misschien kon het konijntje hen helpen. Het konijntje begon te graven. Zijn holletje werd
groter en groter en plots trok Tinky Winky zijn voet uit het holletje en iedereen begon te
juichen. Dat verdiende een feestje!
Tuur, Jente, Liam, Jorben

De kinderen van het zesde leerjaar deden heel wat leuke activiteiten
tijdens de projectweek
Hier vind je enkele voorbeelden.
Zentangle: Hoe ingewikkeld Zentangles ook lijken, zij zijn eenvoudig te tekenen met
simpele, herhalende lijnen. Op die manier is het mogelijk om met ontspannen aandacht
prachtige abstracte kunst te creëren. De kinderen maakten een aantal prachtexemplaren.

Digitaal prentenboek: Met zelfgemaakte foto’s en tekeningen maakten de kinderen een
digitaal prentenboek met bijhorende tekst. Een mooi voorbeeld is het verhaal van “kikker en
de klok” gemaakt door Alexander en Leen.
Bekijken en beluisteren kan je via de website van de school.

Afrikaans dansen: Onder begeleiding van twee Senegalezen, werden we ondergedompeld in
de wereld van de Afrikaanse dansen. Het werd een stomend uurtje waarbij heel wat zweet
geproduceerd werd. Achteraf was iedereen het er over eens dat dit voor herhaling vatbaar
was.
Om de sfeer wat op te snuiven kan je beelden bekijken van ons Afrikaans avontuur via de
website van de school.

