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Projecten door de jaren heen
Lichaamstaal
Kijk ons groeien
Op de Zandhope leerden de kinderen
onder leiding van de Schager Kunstkring
over kleur en vlakken. Deze samenwerking paste perfect bij
het projectthema.

Afrikaans lied
Koor Accoord leerde de kinderen van
de Nico Tinbergen School een Afrikaans
lied dat ze tevens op trommels konden
begeleiden.

Stemgebruik
De kinderen van de Jozefschool leerden
tijdens het project Culturama goed gebruik te maken van hun stem. La Scala
Nobile leerde hen die vaardigheden.

Met behulp van de Balletschool Schagen leerden kinderen van de Jozefschool gebruik te maken van hun
lichaam. Dat leerden ze tijdens het
project Culturama middels dansen.

Internationale dans

Tulpenvaasjes

De leerlingen van de Ark leerden met
hulp van Kaval tijdens het thema ‘Op
reis met een koffer geluk’ een dans uit
een ander land. Zij gaven een presentatie voor de andere kinderen en ouders

Op de Zandhope in ’t Zand maakten de
kinderen onder leiding van Kunst op Locatie hun eigen tulpenvaas en stond de
bovenbouw samen met Bloeiend Zijpe
stil bij de geschiedenis van de tulp (en
de -handel). Zo leerden ze wat er leeft
in hun eigen omgeving.

Tulpenregen

Speksteen

De allerkleinsten van de Zandhope
maakten onder leiding van mensen van
Kunst op Locatie een gezamenlijk kunstwerk. Zij leverden met tulpjes, gemaakt
van eierdozen, een bijdrage aan de tulpenregen. Deze werd aan een fietswiel
en in de klas opgehangen.

Kinderen van de Aloysiusschool leerden
iets over stenen en wat je er allemaal
mee kan. Met hun eigen stuk speksteen, keken ze samen met mensen van
Kunst op Locatie welke vorm er in de
steen zit en die haalden ze er met gereedschap uit.

Miniconcert

Expositie bij Bloeiend Zijpe

Onder leiding van Harmonie DSV
leerden kinderen van de Hoge Ven hoe
leuk het is om muziekinstrumenten te
bespelen. Zij werkten toe naar het uitvoeren van het geleerde in een orkestje.

De kunstwerken die de kinderen van de
Zandhope binnen het thema maakten,
werden allemaal tentoongesteld in de
expositieruimte van Bloeiend Zijpe.

Talking sticks
We gaan voor goud

Kinderen van de Nico Tinbergen School
leerden tijdens het project ‘Kinderen
van de wereld’ waarvoor Indianen een
talking stick gebruiken en hoe ze deze
zelf in de klas kunnen inzetten. Met
hulp van Kunst op Locatie maakten ze
hun eigen talking stick.

Elsbeth Smulders liet de kinderen van
de Zandhope fysiek de Olympische
Spelen beleven. Dit deed zij door sport
om te zetten in dansexpressie.

Rekentaal bij dansen

Maskers maken

Onder leiding van de balletschool Schagen dansten de kleuters van de Nico
Tinbergen School met rekentaal. De oudere kinderen kregen tijdens het project
Kinderen van de wereld een workshop
over de wereldwijde dansstijlen.

Leren presenteren deden de kinderen
van Nico Tinbergen School door middel van het maken van maskers. Zij
kregen bij hun project ‘Kinderen van de
Wereld’ hulp van de Stichting Theater
Kring Schagen.

Leren presenteren

Flashmob

Op de Nico Tinbergen School en De
Zandhope leerden de kinderen van de
Stichting Theaterkring Schagen de basisvaardigheden van het toneelspelen.
Hiermee kon de individuele houding
worden verbeterd en leerden de kinderen zich in groepsverband
te presenteren.

De bovenbouw van de Aloyisius School
leerde onder leiding van een danslerares van Balletschool Schagen 3 dansen:
Een Afrikaanse dans, een klassieke dans
en een moderne dans. Deze presenteerden zij op het schoolplein middels
een heuse flashmob!

