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Kinderen onthouden het verhaal en de woorden beter als ze na het voorlezen een activiteit doen,
zoals zingen of knutselen. Tijdens het Voorleesfeestje Vincent hebben de kinderen getekend
zoals Vincent van Gogh of de zonnebloemdans leren dansen.

Liedjes:
Ik ben een echte kunstenaar
van Dirk Scheele: http://bit.ly/2oaIb5l
Dans mee met Nijntje: http://bit.ly/1iB0qYg

Achtergrond informatie en een werkboek over Vincent van Gogh:

Vincent van Gogh Atlas – Nienke Denenkamp
Van Gogh voor kinderen –
B. Brandenburg

Boeken over Vincent van Gogh enzo:

2-4 jaar

De gouden lijst – Rindert Kromhout
en Gerda den Dooven

Nijntje in het museum – Dick Bruna

4-6 jaar

Tim en de sterrennacht – Ceciel de Bie

De schilder en de vogel – Max Veldhuis

6-8 jaar

Frans Haas – Marcus Pfister

Sammie en Nelie bij Van Gogh Nelleke de Boorder en Dick Matena

Tijdens het voorleesfeestje Vincent hebben de kinderen getekend zoals Vincent van
Gogh of de zonnebloemdans gedanst. Leuk om thuis ook nog een keer te doen:
1. Tekenen - zoals Vincent
Praat samen met je kind(eren) over kunst, schilderen en Vincent van Gogh.
Hoe schilderde Vincent?
* Klein en precies? Of juist groot en met grove lijnen?
* Welke kleuren gebruikte hij?
* Wat voel je bij zijn schilderijen? Blij, somber, stil?
Kinderen vinden het fijn om dit samen met jou, een volwassene, te
doen. Ze krijgen nu zin om zelf te gaan tekenen of schilderen.
Maar ze vinden het ook spannend. Ik kan het niet. Jij kan helpen door ze
aan te moedigen. Je kan het echt. Ik weet het zeker. Probeer het maar.
Geef je kind(eren) een groot wit vel papier, wascokrijtjes of echte
verf. En vraag ze om zo te tekenen of schilderen als Vincent van Gogh!
2. Dansen - zonnebloemendans
Na het lezen van boeken, het praten erover, vinden kinderen het heerlijk om te bewegen.
Wat leuk om de zonnebloemdans te dansen!
Joy2Dance http://www.joy2dance.nl heeft de kinderen tijdens het Voorleesfeestje Vincent
de zonnebloemdans geleerd.

Plant een zonnebloem
Vreeken’s Zaden uit Dordrecht https://www.vreeken.nl heeft zonnebloemzaadjes
geschonken voor het Voorleesfeestje Vincent.
Met de instructie ‘Plant een zonnebloem’ van Top Fit Kids http://bit.ly/2nCtxD0
kunnen de kinderen hun eigen zonnebloemen kweken.

