
 

 

kalender 

 

   

   14 oktober  18 oktober  20 oktober  
   Afsluiting 

Kinderboekenweek 
 

 Kennismaking nieuwe 
kleuters 

 Voorstelling voor groepen  
1-2 KunstBoeVen 

 

         
         

 21 oktober   24 t/m 28 oktober   1 november  2 november  
 Voorleeswedstrijd  herfstvakantie  Instroom nieuwe kleuters  Hoofdluiscontrole  
         
         

 4 november  10 november  11 november   18 november   
 Crea-ochtend groep 1-2  Studiedag groep 1 t/m 8 . 

Peuterwerk blijft open 
 Crea-ochtend groep 5 t/m 8  Afsluiting Qrabbl-muziek  

         
         
         
         

 

Ook in groep 6b werd op zeer creatieve manier uiting 

gegeven aan de fantasieën van de kinderen.  Dat moest ook 

wel, want de kinderen kropen in de huid van Pablo Picasso. 

Dit multi-talent had een eigen kijk op de wereld; durfde 

anders te zijn. In zijn portretwerken is dit duidelijk te zien. Hij 

gaat uit van zeer abstracte werken. De mond, ogen, neus 

enz. mogen op een heel andere plek zitten. Je ziet dat het 

een portret is, maar er klopt niets van. Met felle kleuren van 

wasco zijn de kinderen aan de slag gegaan en hebben 

uiteindelijk geweldig mooie werkstukken gemaakt. Maar nog 

belangrijker, ze hebben een hele fijne (en toch leerzame) 

dag gehad.  

Zie verder volgende pagina 
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                De Meesterlijke OctoKUNSTdag op  

                                    ons Kindcentrum: een groot succes! 
Zaterdag 8 oktober was het Wereld-octopus-dag. De verjaardag van één van de meest bizarre wezens die 

op onze planeet leven. Het zijn niet alleen één van de langstlevenden van de aarde, maar ook zeer 

intelligente dieren.   

Op vrijdag 7 oktober hebben we deze dag op een speciale manier gevierd met een heuse OctoKUNSTdag. 

In alle groepen, en zelfs bij de peuters, hebben de kinderen kennis gemaakt met bijzondere kunstenaars 

als Kadinsky, Picasso, Hundertwasser of Mondriaan, Escher…. Alle kinderen, van peuter tot aan groep 8 

werden uitgedaagd om beeldende kunst te beleven, te bevragen er erover te communiceren en filosoferen. 

Ze werkten met verschillende materialen en technieken aan hun eigen kunstwerk. Daarbij stond in elke 

jaargroep één kunstenaar centraal.  

  

  

  

 

Vayenne in de huid van  
Pablo Picasso  



 

 

 

 

 

  

wist u dat... 

 

Afgelopen weekend  waren aan de buitenkant 

van ons Kindcentrum alle verschillende 

kunstwerken te bewonderen in een prachtige, 

kleurrijke tentoonstelling. Wat was het 

genieten van al die prachtige kunstwerken! 

 

     De volleybalbus 

Vorige week donderdag stond onze gymzaal vol met springkussens. De 'volleybalbus' was langsgekomen 

en elke klas heeft één keer deze week mogen oefenen met volleybal! Op een groot springkussen moest 

je met z'n tweeën een wedstrijd doen waarbij je moest gooien, vangen en mikken. Ook was er een 

oefening waarbij je moest smashen of gooien op een rondje, de meter gaf dan aan hoe hard je had 

geslagen. Sommige kinderen uit onze klas gooiden zelfs 28 kilometer per uur, 36 kilometer per uur of 37 

kilometer per uur.  

 

Met zweet op het voorhoofd en soms kramp in de vingers werd 

er fanatiek gewerkt. Door bij elkaar te 'gluren' kregen ze weer 

nieuwe ideeën. Regelmatig hoorde ik kinderen elkaar tips 

geven  en zag ik ook dat ze een ander hielpen door te tekenen 

of inkleuren. "Meester, wanneer doen we dit weer?" was een 

van de reacties op het einde van deze OctoKUNSTdag. Nou, 

dan weet je dat het geslaagd is.  

• Het thema Gi-Ga-Groen van de Kinderboekenweek een zeer dankbaar thema is om op 

school mee te werken? 

• De kinderen van groep 1-2 heel druk bezig zijn met ‘de blaadjesdief?, een prachtig 

prentenboek waarin de eekhoorn zich afvraagt waar al die blaadjes toch blijven? 

• Er een bosrestaurant gemaakt wordt, nesten gebouwd, blaadjes gestempeld, gedanst, 

natuurlijk gelezen, een bos vol met dieren getekend wordt? 

• Zelfs de kooien in de ‘dierentuin’ met een écht meetlint (stukje touw) gemeten worden? 

• Begrippen als langer, korter, dichtbij, veraf, hoog, laag in de natuur voor het grijpen  

.liggen?  

 Bij een andere oefening moest je gooien 

op de tjoek en vervolgens de bal weer 

opvangen, alleen of met een maatje. Het zo 

hoog mogelijk springen werd geoefend op 

een springkussen waar je met z'n vijven 

samen mocht spelen. De Nederlandse 

volleybalsters werden omgegooid bij een 

spel én je kon vrij volleyballen bij de 

volleybalnetten. Een erg leuke gymles dus, 

waarbij we de beginselen van het volleybal 

getraind hebben.  

Groetjes,     Groep 4b 

 

Geinspireerd op Kandinsky  

Fiene schildert Kandinsky  

Hundertwasser  



 

  



 

 

 

Gratis college door een professor/rechter voor groep 6,7 en 8 

Binnenkort start Tilburg University Junior weer met de Kinderuniversiteit. Dit zijn colleges van 

een echte professor, die plaatsvinden op de campus van de universiteit. Op woensdag 9 

november van 15.00-16.00u zijn alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 uitgenodigd met hun 

ouder/begeleider. Het college heet ‘In toga naar je werk?’ en wordt gegeven door een professor 

die tevens rechter is. Ze zal uitleggen wat rechters doen, waarom ze een toga dragen en wat 

voor onderzoek zij doet om ervoor te zorgen dat mensen die ruzie hebben niet naar een rechter 

hoeven. Deelname is gratis. Vooraf aanmelden via: www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit  

 

http://www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit

