2.4 De Kinderkunstbon
Als je school meedoet met de Kinderkunstweek, krijg je op de openingsdag van de KKW een Kinderkunstbon,
die er zo uitziet:
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www.kinderkunstweek.nl

Ik wil een object van Servaas Roelandse
& Johan de Koning voor € 10,- en betaal op
school als de Kinderkunstbon vol is. Later
❉
krijg ik het object.
❉ Kleur het vakje in als je dit wilt.
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Voor een schooltijdsticker:
•
naar
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kunst/architectuur en maak zelf iets moois
• Maak een opdracht in de KunstBoekBouwhoek
•
metGa
je groep op zoek naar kunst/architectuur in de buurt
Voor een vrijetijdsticker:
•
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in een museum, galerie, atelier of in de ColumBus
•
Fotografeer
jezelf naast een kunstwerk/gebouw en vertel er over
op school
•
een
Doe
opdracht in je vrije tijd en laat dat zien op school
vrijetijdsticker

vrijetijdsticker

opdrachten vind je op de site van de KKW. Daar vind je ook
waar en wanneer je welkom bent in een galerie, atelier of museum:
www.kinderkunstweek.nl
Lever je volle Kinderkunstbon 31 maart
in op school.

www.kinderkunstweek.nl
Van je eigen leerkracht krijg je twee stickers als je onder schooltijd een kunstopdracht hebt gedaan. Het
Ideeënboek dat bij de Kinderkunstweek hoort, staat vol mogelijkheden.
In je vrije tijd moet je ook nog twee stickers verdienen. Dat kan door met je vriendjes of je ouders naar een
museum of galerie te gaan of een opdracht thuis te doen.
Hoe het precies moet, staat op de Kinderkunstbon en lees je op de site www.kinderkunstweek.nl.
Alleen in de Kinderkunstweek kunnen stickers worden verzameld: van 19 t/m 30 maart 2014. Eén kaart per
kind.
Je betaalt vooraf en de objecten zijn na de meivakantie (week 20) klaar.

