
 
 
 
 
 
Tweede nieuwsbrief voor galeries, musea, kunstenaars,  
architecten en andere betrokkenen. 
 
De vierde Kinderkunstweek komt er aan en duurt van 19 t/m 30 maart 2014. 
Doet u (weer) mee? 
 
Het doel van de Kinderkunstweek is om kinderen in contact te brengen met kunst. In 
2014 aan de hand van het thema architectuur in de kunst. 
Alle Zeeuwse scholen voor speciaal en basisonderwijs zijn uitgenodigd om mee te doen. 
De leerkrachten delen aan de kinderen een Kinderkunstbon uit, waarop ze vier stickers 
kunnen verzamelen. Twee onder schooltijd en twee in de vrije tijd. Met een volle bon en 
tien euro is een kunstwerk te koop, dit jaar gemaakt door kunstenaar Servaas Roelandse 
en architect Johan de Koning. 
 
Wat wij aan u vragen: 

1. U aan te melden via de site www.kinderkunstweek.nl/inschrijven#stap-intro. 
2. Na aanmelding met uw persoonlijke inlogcode kunt u de informatie over uw 

aanbod op de site plaatsen. 
3. De KKW-poster op te hangen, zodat uw galerie, museum of andere instelling 

herkenbaar is als deelnemer. 
 
Wat kan uw aanbod inhouden? 

1. Uw museum, galerie, werkplaats of atelier openstellen voor kinderen. Na een 
bezoek krijgen ze van u een sticker op hun Kinderkunstbon. 

2. Mogelijk organiseert u een bij het thema passende activiteit, workshop of 
kunstwandeling. 

3. Ook is het mogelijk scholen een aanbod te doen, bijvoorbeeld door als kunstenaar 
of architect een school te bezoeken en een gastles te geven.  

4. Op de site krijgt u ook zicht op de deelnemende scholen en in welke plaats deze 
te vinden zijn. Per school wordt er een contactpersoon genoemd, zodat u ook zelf 
met scholen kunt overleggen. 

 
Welke informatie plaatst u op de site: 

1. In ieder geval uw naam of die van de instelling die u vertegenwoordigt, adres en 
openingstijden. U kunt een aanbod doen voor activiteiten onder schooltijd als u 
in de gelegenheid bent om een groep kinderen en hun begeleiders te ontvangen. 
Na schooltijd kunt u kinderen met hun ouders, opa’s, oma’s en/of vriendjes 
verwachten. Dit kan plaatsvinden in de weekenden, op woensdag- en vaak ook op 
vrijdagmiddag of op andere dagen na 15.30 uur.   

2. Het al dan niet vragen van entreekosten en/of een vergoeding voor een activiteit. 
 
De Stichting Kinderkunstweek vergoedt geen onkosten, maar levert wel de 
poster en stickers. 
 

http://www.kinderkunstweek.nl/inschrijven#stap-intro


Meer informatie: 
1. De uitleg over Kinderkunstbon, zoals opgenomen in het Ideeënboek, kunt u als 

bijlage openen in de nieuwsbrief of op de website. 
2. U kunt tijdens het aanmelden ook het Ideeënboek bestellen, dat speciaal gemaakt 

is voor deze Kinderkunstweek. Na aanmelding kunt u dit boek ook digitaal inzien 
vanaf 19 februari. 

3. Voor al uw vragen: info@kinderkunstweek.nl. 
 

Aandachtspunten bij aanmelden: 
1. Als u op de link voor het inschrijfformulier klikt, is het goed om na te gaan of u 

gebruik maakt van Internet Explorer 8 of hoger, Safari of Chrome om de 
aanmelding soepel te laten verlopen. 

2. Mocht u ondanks bovenstaande toch vastlopen, neem dan direct contact op met 
info@kinderkunstweek.nl. Wij zullen er alles aan doen om de aanmelding samen 
met u succesvol af te ronden. 
 

Namens de Stichting Kinderkunstweek, 
 
Kathrin Ginsberg 
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