
 

Het atelier arrangement voor de groepen 6 van alle Heusdense scholen is onderdeel van het lokale Kunstmenu 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leerkracht van groep 6! 

 

Binnenkort kom je met je groep 6 naar het Pieck voor een atelier-dag met de 

leerlingen. 

 

Het is een echt VIP-arrangement: de klas wordt in twee groepen verdeeld, 

waardoor de kwaliteit van de lessen nog hoger wordt.  

Er wordt gewerkt met een poule van kunstenaars, dus het programma kan 

een beetje wisselen tussen de scholen. Het is in ieder geval zo dat de 

kinderen twee beeldende workshops krijgen van 1,5 uur, en een muziekles 

van 3 kwartier.  

We hopen dat de kinderen de betovering van het ‘vrij’ werken in een atelier 

gaan voelen!  

 

Thema: als je wilt mag je 2 weken van tevoren een thema aandragen. Waar 

mogelijk worden de kunstlessen daar op aangepast. 

 

 

De dag zit als volgt in elkaar:  

 

 

 

 

 

 

Je mag zelf de klas in 2-en splitsen.  

 

• Zorg dat er een extra begeleider is, zodat er bij beide groepen iemand is die meekijkt en zorgt dat 

het gezellig blijft. 

• Fijn als de kinderen niet hun beste kleren aan hebben. 

• Wees op tijd zodat de jassen in de garderobe hangen en je om 9.00 u in het eerste atelier bent.  

Je wordt opgevangen om de garderobe en de ateliers te wijzen. 

• Fruit, brood en drinken graag zelf meebrengen. 

 

Er mag niet worden gerend in de gangen: er zijn nog meer gebruikers in het gebouw, en er hangt kunst.  

Ik wens jullie alvast een superfijne dag! 

 

Marjolein 

 

Adres: de Voorste Venne/ het Pieck, Anton Pieckplein 71, Drunen 

A B

9.00 u - 10.30 u beeldend 9.00 u - 9.45 u muziek

10.30 u - 10.45 u pauze 9.45 u - 10.00 u pauze

10.45 u - 11.30 u muziek 10.00 - 11.30 u beeldend

11.30 u - 12.00 u pauze 11.30 u - 12.00 u pauze

12.00 u - 13.30 u beeldend 12.00 u - 13.30 u beeldend 


