
 
Maandag 16 maart gaan we van start met een nieuw schoolproject: KUNST EN KIDS. 
 
Het project wordt op ludieke wijze geopend tijdens de weekopening van maandag 16 maart. Omdat 
de kinderen van de peuterspeelzaal en Korein ook aansluiten, start de viering rond 8:45 uur. 
Het project wordt afgesloten op vrijdag 10 april. Deze dag zullen er veel bijzondere activiteiten zijn, 
waarbij u van harte welkom bent. Nieuws hierover volgt nog.  
 
We gaan tijdens het project aan de slag met allerlei aspecten van kunst: 

 Kunst beschouwen (kijken, beleven, voelen, proeven, leren over kunst) 

 Kunst maken (op zoveel mogelijk verschillende manieren: bewegende kunst, technische kunst, 
fotokunst, filmkunst, dichtkunst, drama, beeldende kunst, muziekkunst, natuurkunst, grafische 
kunst, etc.) 

 Kunst laten zien (tentoonstelling) 
 
We vinden het natuurlijk erg leuk als er ouders zijn die ons komen helpen.  
Hebt u leuke ideeën of wilt u een activiteit komen doen?  
Wilt u een keer komen helpen tijdens een groepsactiviteit?  
Bespreek dit dan gerust met de groepsleerkracht(en). 
Alle inbreng, creativiteit en hulp is van harte welkom.  
Denk daarbij bijvoorbeeld aan: een workshop geven in een groep, een activiteit doen met een klein 
groepje kinderen, hulp in de klas, hulp bij excursie en museumbezoek. etc. 
 
Ook tijdens de crea-ochtend (woensdag 1 april)  kunnen we nog altijd extra hulp gebruiken.  
Dit kunt u melden bij Miriam of Hanneke. 
 
Het Hangplekkie in de hal krijgt een metamorfose. Iedere groep hangt hier met zeer grote regelmaat 
kunstwerken en wetenswaardigheden op. Het wordt dus een groeiende kunst – en kennisplek.  
 
                                                  We gaan er samen een bruisend, creatief en leerzaam project van maken. 
                                                                           Geniet mee, kijk mee, beleef mee en denk mee! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel plezier en alvast bedankt voor alle medewerking!  
Team OBS De Horizon.  
 
P.S. Er kunnen regelmatig verzoekjes zijn betreffende zoektochten naar materialen.  
Check a.u.b. regelmatig uw mailbox en de whiteboards bij de groepen. 
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