Onderwerp: Steekje los
Inhoud
Verschillende Themadagen die vallen onder het onderwerp ‘Steekje los’.

Schooljaar:

Beschikbaar in schooljaar 2020-2021

Regels en afspraken
Via SLIM kunnen scholen een themadag afnemen, SLIM bemiddelt tussen aanbieder en afnemer. De
volgende voorwaarden zijn daarbij van belang:
Kosten per themadag
VOG

€ 395,- (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw)
De themadag-verzorger (degene die bij u op school komt) heeft altijd een
actuele VOG.
Bevoegdheid/ervaring
Niet elke themadagverzorger heeft een onderwijsbevoegdheid, wel heeft hij of
zij kennis, ervaring en kunde m.b.t. het onderwerp van de themadag welke hij
of zij verzorgt.
Facturering
De factuur voor de door u gekozen themadag ontvangt u via de aanbieder.
SLIM brengt hiervoor geen kosten bij u in rekening.
Annuleren
Mocht u de geplande themadag willen annuleren, kan dit voor 48 uur voor
aanvang van de aanvraag kosteloos. Mocht de themadag vanuit de aanbieder
worden geannuleerd of door ziekte niet plaatsvinden, worden er geen kosten in
rekening gebracht. In overleg zullen we kijken naar de mogelijkheid voor een
nieuwe themadag.
Algemene werkwijze
De algemene werkwijze is dat een themadag wordt afgenomen voor een hele
dag voor dezelfde groep. In overleg kan ook gekozen worden voor een groep in
de ochtend en een andere groep in de middag.
Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Themadag: Filosoferen over ‘een steekje los’ (Sandra)
Regio: alle provincies
Bouw: alle bouwen
Filosoferen over ‘een steekje los’
Inleiding in het absurdisme a.d.h.v. Grimm, Sprookje van Luilekkerland.
Hoe ziet jullie Luilekkerland eruit?
Met de groep ons Sprookje van Luilekkerland maken, verhaal bedenken.
De Mythe van Sisyphus komt aan bod met een verbeeldings-bewegingsspel.

Themadag: Rope art (Karina)
Regio: Drenthe, Groningen, Overijssel
Bouw: onderbouw
We gaan op een creatieve manier met allerlei verschillende soorten draad een zelfportret maken. Eerst
kijken we goed naar ons zelf in de spiegel, hoe zien we eruit? Zijn we allemaal hetzelfde of zijn er toch
nog verschillen? Vervolgens gaan we onszelf tekenen op een stuk karton en daarna gaan we aan de slag
met allerlei creatief materiaal om zo een echt kunstwerk van onszelf te maken.

Themadag: Draadjes (Karina)
Regio: Drenthe, Groningen, Overijssel
Bouw: middenbouw
Draadjes, draadjes en nog eens draadjes...Maar met heel veel draadjes kun je ook heel wat moois
maken. Eigenlijk hele schilderijen. Je gaat iets moois ontwerpen en dan gaan we je ontwerp “inkleuren”
met heeeeel veeeel draadjes.

Themadag: Lol met Wol (Karina)
Regio: Drenthe, Groningen, Overijssel
Bouw: midden- en bovenbouw
Niet zomaar wol. We gaan aan de slag met Lontwol. Dit is wol wat gebruikt wordt om mee te vilten. Met
het vilten kan je allerlei verschillende dingen maken. Wat dacht je van armbandjes, bloemen of vilten
om een zeepje of steentje heen. De techniek die we gaan gebruiken is natvilten. Dus lekker kliederen
met water en zeep en voor je het weet heb je iets leuks gemaakt. Zo moeilijk is het eigenlijk niet.

Themadag: Quilt (Hannah)
Regio: Flevoland, Gelderland
Bouw: midden- en bovenbouw
Een klassieke quilt maken kan wel maanden duren, maar dat kunnen wij sneller als iedereen een stukje
maakt. Maak een voorstelling van je leven, waar je blij van wordt, een zelfportret.
Diverse lapjes gaan we plakken in plaats van naaien. Later leggen we ze bij elkaar en vormen de
verschillende werken een heel grote quilt die we kunnen veranderen (en geen rechthoek hoeft te zijn.
Als ik enkele dagen de tijd heb kan ik het resultaat fotograferen en printen op stof en samenvoegen.)

Themadag: Schilderen met een draadje (Marcelle)
Regio: Drenthe, Groningen, Friesland
Bouw: midden- en bovenbouw
Wist jij dat je ook met een draadje de mooiste
tekeningen kunt maken? Door draadjes in verf of
ecoline te dopen en tussen een dubbelgevouwen
papier te leggen en er dan voorzichtig tussenuit te
trekken ontstaan de mooiste patronen. Werk in 1 kleur of in verschillende kleuren, dat is helemaal aan
jou!

Themadag: Dromenvanger maken (Marcelle)
Regio: Drenthe, Groningen, Friesland
Bouw: midden- en bovenbouw
Dromenvangers worden al eeuwen door de indianen gemaakt. Volgens hen
houdt een dromenvanger de slechte dromen tegen en laat de goede dromen
door. Je kunt er dus maar beter één in de buurt van je bed hebben hangen! En wat gaat er nu boven een
zelfgemaakte dromenvanger waar jij helemaal je eigen creativiteit in kwijt kunt?
Wij maken een dromenvanger van takjes, garen, schelpjes, kraaltjes, veertjes, bandjes en kantjes.
Je kunt de dromenvanger helemaal versieren zoals jij dat wilt en deze dan thuis een mooi plekje geven.

