
 

Kunst, ik maak kunst! 

Zie! Ik maak alle dingen nieuw! (Openbaring 21:5)                                          

 

Beste ouders, verzorgers,  

 

Wat hebben we genoten van het vorige thema. In combinatie met de Nationale 
Voorleesdagen mochten we heerlijk in de boeken duiken. Door heel veel voor te lezen en 
letters spelenderwijs onder de aandacht te brengen is de opbrengst van dit thema heel groot 
te noemen. Peuters die de eerste letter van hun naam gaan herkennen, en zelfs ook die van 
vriendjes en vriendinnetjes! We hebben verteld van Opa Brom in zijn letterwinkeltje, en het 
in rollenspellen uitgespeeld. Van klei, deeg en nog meer materiaal letters gemaakt zodat 
Opa Brom ze weer kon verkopen. Mopper eend was te gast bij ons Voorleesontbijt en hield 
de kinderen een mooie metafoor voor….je mag best een keertje mopperen, maar als het 
mopperwolkje boven je hoofd openbreekt ontstaat er een prachtige regenboog! En dat is 
toch wat we het allerliefste zien: een stralende lach op je gezicht!  

 

In de Bijbelverhalen kwamen we Filippus tegen. De Ethiopiër had een Bijbel gekocht in 
Jeruzalem maar begreep er niet veel van. God bracht Filippus op zijn weg en werd hem het 
Woord uitgelegd. Wat is dan mooier om op zo’n moment je leven aan Jezus te geven en je 
te laten dopen! En over dat onderwerp wisten de kinderen ook veel te vertellen.  

Prachtig om dat te horen! Je oude ik mag ondergaan in het water zodat je een nieuw leven 
met God mag beginnen. Wat een genade. Wat een trouw. We worden hersteld. En weet je 
wat ook hersteld kan worden? Dingen die kapot gaan. Je hoeft ze niet weg te gooien. Je 
kunt ze maken, zodat ze een tweede kans krijgen. Je gaat hun waarde terugzien, zoals God 
ons ook nog waardevol vindt ondanks onze zonde. Puur omdat Hij zoveel van ons houdt, en 
dat vertellen we de kinderen keer op keer. En dat is precies wat we gaan doen in dit nieuwe 
thema. Van restmateriaal, wat makkelijk weggegooid zou kunnen worden, gaan we kunst 
maken en niet zomaar even! Nee, voordat de kunst op de kunstroute komt legt het al een 
hele weg af. Het moet ontworpen worden, dus we hebben ontwerpers nodig aan de 
tekentafel, de materialen staan opgeslagen in het magazijn, dus we hebben een 
magazijnmeester nodig, en natuurlijk de werkplaats! Alle kinderen komen in alle rollen aan 
bod, dus u begrijpt: we hebben ontzettend veel zin in dit thema! Met als afsluitende activiteit 
een heuse kunstroute door Hadassa…Hoe mooi wil je het hebben!  

 



Wat gaan we doen? 

We richten het lokaal in met: 

✓ een ontwerpafdeling waar de kunstwerken op de tekentafel ontworpen worden. De   
tekenaars ontwerpen hun kunstwerk. 

✓ een magazijn, waar de materialen opgeslagen staan. Van daaruit mag de 
magazijnbeheerder spullen uitgeven die nodig zijn.  

✓ een werkplaats waar de kunstenaars hun prachtige werken kunnen maken.  

✓ een atelier waar we de kunstwerken tentoonstellen voordat we de kunstroute voor 
gaan bereiden. 

 

Onze doelen voor dit mooie thema: 

✓ aan het eind van dit thema kennen de kinderen de basiskleuren.  

✓ de creativiteit van de kinderen ontplooien door hun eigen talenten in te zetten 

✓ plezier beleven! 

Aan u de vraag:  

Zou u voor onze jonge kunstenaars restmaterialen willen sparen? Lege verpakkingen, 
keukenrollen, eierdozen etc. Ook zijn we op zoek naar evt stukken kippengaas en oude 
plakplinten. Bij de deur van beide peutergroepen staat een doos waar u de materialen in 
kunt doen. Bij voorbaat dank! 

En dan nog dit: 

Als afsluiting van het thema is er op woensdag 22, donderdag 23 en voor het Paradijs ook 
nog vrijdag 24 april de kunstroute voor u. Als de kinderen opgehaald worden aan het einde 
van de ochtend of de dag kunt u samen de route lopen en de kunstwerken bezichtigen. Een 
absolute aanrader om hier even de tijd voor te nemen want reken maar dat alle stukken 
prachtig zullen zijn! Tot dan!? 

 

De woorden die we o.a gaan leren:wonder-geel-rood-blauw-groen-kunst-pasen-
opgestaan-liefde-lente-nieuw-oud 

De liedjes die we o.a gaan zingen:▪ - Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw- Kleuren 
kleuren allemaal kleuren, (Oke4kids)- Weet je dat de lente komt? (Elly en Rikkert)- Vier 
mannen en een ziek vriend ( Hannah Lam en Wim ter Burgh) - Kleine dochter van Jairus 
(Hannah Lam en Wim ter Burgh) - Bartimeus (Herman Boon) -Jezus leeft, Hij is opgestaan 

 

Hartelijke groet – Peuter Teams Paradijs & Safari  


