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Beste ouders/verzorgers,

In onze groep zijn we bezig met het thema Kunst van Kleuterplein. We praten, lezen, zingen,  
spelen en werken over allerlei dingen die met kunst te maken hebben.  Bij kunst denken mensen 
vaak meteen aan schilderijen en standbeelden. Maar wist u dat muziek ook kunst kan zijn? 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.

Veel plezier samen!

Kunst op straat  
Staat er bij u in de buurt ergens een standbeeld?  
Of ziet u wel eens een prachtig beschilderde muur? 
Misschien is er wel één waar u altijd langskomt als u boodschappen doet, of op de weg naar school. 
Kijk eens naar tegels op de grond, putdeksels, spullen op een vensterbank. Overal zit kunst! Doe 
onderweg samen het spelletje: Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en het is … kunst!

Kunst in de brievenbus
Neem een stapel folders of kranten die bij u thuis zijn bezorgd. Bekijk ze samen met uw kind. Knip 
de mooiste plaatjes uit en plak ze op een vel papier. Maak samen een collage: een kunstwerk dat 
bestaat uit allemaal verschillende onderdelen. Ga door tot jullie allebei tevreden zijn met het  
kunstwerk. 

Kunstwoorden
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 zelfportret, een landschap en een beeldhouwwerk. 
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Kunst in uw portemonnee
Op geld 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 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? Wat vinden 
jullie ervan? Mooi of juist helemaal niet? Wat voor plaatje zouden jullie wel op geld willen zien? Of 
op een postzegel? Laat uw kind er een tekening van maken.
 
Kunst kijken (op internet)
•  Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft een prachtige website, hun collectie staat online.  

Kijk samen naar de website en zoek mooie, gekke, vreemde en lelijke kunstwerken.  
www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-de-collectie

•  Met de iPad app  van de kunstenaar Ursus Wherli 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. Uitgeverij Lannoo. (Voor oudere kinderen, maar zeer geschikt om samen  

met jongere kinderen in te bladeren.)
•  Naar het museum door Florence Ducatteu & Chantal Peten. Uitgeverij Clavis. Van de serie:  

Willewete.
• Meneer Kandinsky was een schilder door Daan Remmerts de Vries. Uitgeverij Leopold. 
• De telboeken van Ted van Lieshout. Uitgeverij Gottmer. 

Thuisopdracht Kunst 
Bij deze brief zit een ‘leeg schilderij’. Maak samen met uw kind het schilderij in deze lijst. Dat mag 
op alle verschillende denkbare manieren; met verf, potlood, stiften, knip-en plakwerk. Als u het maar 
samen doet. Bespreek samen wat voor schilderij u gaat maken: een landschap, een zelfportret of 
misschien wel een stilleven? Neem het schilderij mee naar school als het af is!
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Maak samen met uw kind een schilderij.


