Kinderkunstbon
Met de Kinderkunstbon beginnen kinderen hun eigen kunstverzameling.
Het uitdelen van de Kinderkunstbon en het verzamelen van de benodigde stempels/stickers is niet vrijblijvend
bedoeld. Er horen spelregels bij.
Als de Kinderkunstweek geopend is, is dat het juiste moment om ook de Kinderkunstbon uit te delen aan de
kinderen. De kinderen krijgen de opdracht om vier stempels/stickers te verzamelen. Twee stempels/stickers op
school en twee stempels buiten school. Hiervoor zijn suggesties te vinden in het hoofdstuk Kunst-Boek-Hoek
(hoofdstuk uit het Ideeënboek voor scholen) en op de Kinderkunstbon zelf. Kinderen krijgen zelf de
verantwoordelijkheid om stempels te verzamelen en hun Kinderkunstbon goed te bewaren. De allerjongsten zullen
hierbij wel geholpen moeten worden. Zeker wanneer de bon mee naar huis gaat om ook met ouders, opa en oma
of zelfstandig twee stempels buiten school te verzamelen.

Kinderen krijgen bij het begin van de KKW allemaal een Kinderkunstbon uitgereikt:

Kinderkunstbon van:
Ik fotografeer kunst en
vertel er over of maak
een opdracht in de
Kunstboekhoek.

school:
Stempel/stickers

groep:
Ik ga op bezoek in een
museum, galerie of in
de ColumBus.

Datum:
Ik werk over kunst en
maak iets moois of ik
werk in de
Kunstboekhoek.

Stempel/stickers

Datum:

Stempel/stickers

Datum:
Ik ga nog een keer op
bezoek in een
museum, galerie of in
de Columbus.

Stempel/stickers

Datum:

Spelregels op de achterkant van de kaart:
Op de stempelkaart staan vier kunstactiviteiten.
Twee om op school te doen. Twee buiten school, in een museum, galerie of op het atelier van een kunstenaar.
Ook de ColumBus doet mee als die in de buurt komt. De adressen van de deelnemers staan op de site van
www.cultuureducatiezeeland.nl

Alleen in de KinderKunstWeek kunnen stempels/stickers verzameld worden:
van 22 maart tot en met 1 april 2012. Eén kaart per kind.
De schoolactiviteiten worden door de leerkracht afgestempeld of gestickerd. De deelnemers buiten school doen
het op hun locaties.

Een volle kaart!
De volle kaart kan op school worden ingeleverd. Bij een volle kaart en bijbetaling van 3 euro kan een kunstwerk
worden gekocht. Het begin van een eigen kunstverzameling.
Kinderen met een volle kaart, mogen een formulier invullen en dit inleveren bij de intern cultuurcoördinator van de
school. Deze heeft ook de formulieren. De cultuurcoördinator zorgt in samenwerking met de KKW-commissie voor
de verdere afhandeling.

Het formulier (voorbeeld) :
Naam:
School:
Groep:

Ik wil een kunstwerk kopen van:
0

Marinus Boezem (korte beschrijving van het kunstwerk)

0

Ik haal het kunstwerk zelf op bij…………………………….. voor 3 euro
(plaats, dag en tijd noemen)

0

Het kunstwerk wordt op school aan mij gegeven en ik betaal 3 euro.

Kleur de vakjes van je keuze en lever je kaart in bij je leerkracht of op de plaats waar je zelf het kunstwerkje gaat
ophalen.

