Cultuurbulletin no. 5
In dit nummer:
*April-architectuurmaand
*Open podium BB2 (Patricia)
*Open podium OB1 (Jeanne)
*Open podium OB3 (Yvonne-Marlies)
*Kunstveiling tijdens eindejaarsfeest
*Bijlage: van flessendop naar hinkelobject tot sleutelhanger

April; architectuurmaand
In de maand april stond de kunstdiscipline “architectuur” centraal. De Cultuurcommissie had
iedere Montessori- en Leonardogroep voorzien van lessuggesties:
*De bovenbouwkinderen zijn aan de slag gegaan met het digitaal ontwerpen van hun
droomhuis. Hiertoe hadden zij de beschikking over het gratis te downloaden 3D computeren tekenprogramma `Sketchup`.
*De middenbouwkinderen hebben gewerkt aan het project `De Wijkbekijker`.
*De onderbouw werd uitgedaagd om in een (schoenen)doos een droomkamer te
ontwerpen. In de klas van juf Jeanne is dit zelfs een droomkasteel geworden! Later is buiten
nog een heuse wigwam gebouwd! In alle onderbouwgroepen zijn de kleuters aan de slag
gegaan met het vouwen en plakken van huizen, scholen, fabrieken, winkels, e.d. aan de hand
van bouwplaten van een supermarktketen.

Bouwplaathuizen in onder- en middenbouw

Droomslaapkamer in schoenendoos (MB2)

De “architecten” uit de OB van juf Jeanne

Zij hadden oog voor detail

Zij ontwierpen een prachtig kasteel

En tenslotte ontstond er buiten een wigwam

Open Podium BB2 (Patricia):
De bovenbouwgroep van Patricia had gekozen voor een voorstelling “dansante vorming”
(combinatie drama/dans) met als titel 'Spokenbal'

Open Podium OB 1 (Jeanne)
Het open podium van de klas van juf Jeanne vond plaats op
vrijdag 24 mei. Zij hebben een prentenboek uitgebeeld.
Hieronder volgt het verslag:
Onze voorstelling ging over het boek: SCHATTIG. De familie
Schattig bestaat uit 3 schattige konijntjes. Maar op een dag
willen zij niet meer schattig zijn, maar stoer en grappig en
sterk. De dieren in het bos helpen hen om dit te veranderen,
maar ze blijven er zo schattig uitzien. Wat ze ook doen met
stoere brillen, gouden kettingen, tatoeages, grappige neuzen
en sterke spierballen. Dan ontmoeten ze Truus, Truuske en
Henkie. En ze zijn op slag verliefd. Maar zij vinden de 3
konijntjes maar engerds. Dan besluiten de drie konijntjes om

maar weer gewoon te worden en dan
hebben ze wél contact met Truus, Truuske
en Henkie. Het is groot feest in het bos en
ze leefden nog gelukkig en bleven lang
schattig.

Open Podium OB3; groep Yvonne/Marlies:
Op vrijdagmiddag 14 juni waren de kleuters van juf Yvonne en juf Marlies aan de beurt om
het open podium te verzorgen. Hieronder volgt het verslag:
Op vrijdag 14 juni gaven de kleuters een voorstelling in het kader van het “Open Podium”.
Het prentenboek “Kikker en een heel bijzondere dag” werd nagespeeld door de kleuters.
Een poosje voorheen was het boek in de klas besproken en uitgediept.
Daarna ontstond het idee om het verhaal in toneelvorm te gaan spelen.
Al gauw ontstonden er dubbelrollen: 2 kikkers, 2 varkens, 2 eenden en 2 ratjes. Een zon en
een wolk versierde de lucht, en de 2 vlaggetjesdragers zorgden voor een feestelijk tintje.
Kikker was op zoek naar een feest, zoals de haas het hem verteld had. Er zou een bijzondere
dag zijn. Maar waar, wanneer en waar???? Tja, daar kreeg Kikker geen antwoord op, ook al
vroeg hij het aan alle dieren.
Wat bleek????? Kikker was zélf jarig. Hij was dit helemaal vergeten. Alle dieren hadden een
feestje voor hem in elkaar gezet met taart en vlaggetjes.
Het was heel fijn dat Tara, Hanne en Anna uit de BB. van meneer Dion, de kinderen mee
hadden geholpen met het oefenen.
Daarna werd het liedje “Vertel eens vlinder”, door alle kinderen gezongen en uitgebeeld.
De hongerige rupsen, die uit het ei gekropen waren, aten veel groene bladeren. Zij maakten
een cocon om zich heen, totdat ze zo groot waren geworden en ze als een wonderlijke
vlinder konden gaan vliegen.
De kinderen vonden het geweldig dat er zo veel papa’s en mama’s, zusjes, broertjes, opa’s
en oma’s naar hun spel kwamen kijken. Ze hebben het dan ook super goed gedaan!!! Knap
hoor!!

Kunstveiling tijdens eindejaarsfeest van 27 juni
Een onderdeel van het eindejaarsfeest van donderdag 27 juni tussen 15.00 -18.00 uur zal
een kunstveiling zijn t.b.v. het goede doel. Onze school is dit schooljaar benaderd door
vrijwilligsters van Colour4Kids, die in allerlei ontwikkelingslanden projecten opzetten voor
kansarme kinderen. Momenteel zijn zij bezig met het bouwen van een
Montessorikleuterschool in Nepal en hebben zij onze hulp gevraagd. Tijdens de kunstveiling
worden er schoolstoelen en andere objecten geveild,
waarbij de opbrengst voor 100 procent aan
Colour4Kids wordt geschonken. Alle groepen van de
Montessori- en Leonardoafdeling zijn de afgelopen
weken bezig geweest om stoelen te pimpen, zodat het
ware kunstobjecten zijn geworden. De hoogste bieder
gaat met een unieke stoel naar huis.

Ook worden tijdens het eindejaarsfeest de
sleutelhangers verkocht, die door de vrijwilligsters
van Colour4Kids, samen met alle middenbouwkinderen van de Montessorischool en de Leo.groep van meneer Frank gemaakt zijn.
Deze worden voor een vast bedrag verkocht,
namelijk 5 euro. (Zie ook bijlage)
Tot slot heeft de Cultuurcommissie K3 weten te
strikken voor een verrassingsoptreden!
Wij zien u graag op 27 juni om het schooljaar
feestelijk én cultureel met u af te sluiten!
Volgend schooljaar gaat Marieke Suierveld de Cultuurcommissie verlaten en wordt haar
plaats ingenomen door onze nieuwe collega Sofie van Grinsven. Zij heeft op de Pabo haar
minor Cultuureducatie gedaan en is gecertificeerd cultuurcoördinator, evenals Angèle en
Lily. De cultuurcommissie bestaat volgend schooljaar dus uit Angèle Haagh, Lily van Gils en
Sofie van Grinsven.
Patricia Koen blijft onze “schakel” naar de bovenbouw toe.
Een fijne zomervakantie! Lekker uitrusten en cultuur beleven!

Bijlage;
Van flessendop naar hinkelobject tot sleutelhanger:

We hebben véél doppen gespaard!

