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Ouderbrief
Beste ouders/verzorgers,
In onze groep zijn we bezig met het thema ‘Museum’ van Kleuterplein. We praten, lezen, zingen en spelen
over allerlei dingen die met het museum te maken hebben. We maken zelf een museum en we kijken naar
beroemde schilderijen die je alleen in een museum kunt bekijken. De kinderen weten er straks alles van.
U kunt uw kind helpen dit thema nog beter te beleven. In deze brief vindt u activiteiten om samen te doen en
een speciale thuisopdracht. Het is voor kinderen geweldig om te merken dat hun ouders weten waar zij op
school mee bezig zijn.

Museum in huis

Waar heeft uw kind veel interesse in? Maak daar samen een tentoonstelling over. Houdt uw kind van dieren?
Maak een dierententoonstelling. Houdt uw kind van auto’s? Maak een autotentoonstelling en bespreek
samen welke auto’s bij elkaar horen (snelle auto’s, oude auto’s). Bedenk een plaats in huis waar de tentoonstelling even kan blijven staan, zodat iedereen hem kan bewonderen.

Museumwoorden

Sta tijdens het boodschappen doen eens stil bij een kaartenrek in de boekhandel of de supermarkt.
Sommige kaarten hebben afbeeldingen van kunstwerken. Zoek samen naar een schilderij, een stilleven,
een portret, een landschap en een standbeeld.

Museum in de buurt

Veel dorpen en steden hebben een museum. Musea zijn er in alle soorten en maten. Bezoek met uw kind
eens een museum dat dicht bij uw huis is. Of loop eens binnen in de kerk, het gemeentehuis of een ander
openbaar gebouw. Vaak hangen daar schilderijen of zijn er bijzondere beelden te zien. Is er in uw woonplaats
of wijk ergens een standbeeld? Ga het samen eens van dichtbij bekijken!
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Ouderbrief
Een museum in uw portemonnee

Geld kun je sparen, maar ook verzamelen! Op munten en briefjes staat meestal een afbeelding. Soms een
portret of een plaatje van iets dat past bij het land waar het geld vandaan komt. Welk geld zit er in uw
portemonnee? Bekijk samen of er kunst staat op het geld. Wie zou die tekening gemaakt hebben voordat het
op het geld werd gedrukt? Maak samen een geldtentoonstelling op een lapje stof. Bepaal samen hoe je het
geld het beste kunt ordenen.

Kijken in een museum (op internet)

•	Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft een prachtige website, de collectie staat online.
Kijk samen op de website en zoek mooie, gekke, vreemde en lelijke kunstwerken.
www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-de-collectie
•	Met de app ‘Tidying up Art’ van de kunstenaar Ursus Wehrli kunt u samen met uw kind beroemde kunstwerken ‘opruimen’.
• Op www.googleartproject.com zijn beroemde kunstwerken uit de hele wereld te bekijken.

Samen naar de bibliotheek

•	
Kunst voor kinderen, door Bridget Giles (redactie), Uitgeverij Lannoo. Voor oudere kinderen, maar ook zeer
geschikt om samen met jongere kinderen in te bladeren.
• Naar het museum, door Florence Ducatteau & Chantal Peten, Uitgeverij Clavis. Van de serie ‘Willewete’.
• Meneer Kandinsky was een schilder, door Daan Remmerts de Vries, Uitgeverij Leopold.
• Tel- en kijkboek 1 / 2 / 3 / 4, door Ted van Lieshout, Uitgeverij Gottmer.

Thuisopdracht Museum

Neem een huis-aan-huisblad, een tijdschrift of een krant. Bekijk deze samen met uw kind. Ga samen op zoek
naar plaatjes en foto’s over dingen die in een museum of in een tentoonstelling kunnen staan. Bijvoorbeeld
een onthuld standbeeld, een schilderij of een plaatje van schalen uit Nepal in een Wereldwinkelreclame. Knip
de plaatjes uit en plak ze op het werkblad, op de planken van het museum. Laat uw kind het blad
meebrengen naar school.
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Werkblad voor thuis
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