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Hoi!  
Omdat alle kinderen, meesters en juffen nu zoveel mogelijk thuis moeten blijven, missen we de cultuurworkshops heel erg… 

Daar hebben we wat op bedacht! 
De komende periode delen we leuke leskaarten rondom het thema ‘Alblasserwaard-Vijfheerenlanden – 

Verbonden door water’. Zo kun je ook thuis mee blijven doen aan leuke cultuuractiviteiten. 
En het mooie is: álle scholen en alle kinderen in Molenlanden mogen meedoen! We gaan de komende weken aan de slag met 

muziek, techniek, beeldende kunst en dans! Doe jij ook lekker mee? 
Kijk snel naar de leskaarten hieronder, open de filmpjes via de QR code of via de link en doe mee! 

Kinderen kunnen de link openen met de camera van de telefoon. Je hoeft geen app te hebben. 
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Kunst- en Cultuurlessen - SCHAKEN 

Doel:  Je leert in 3 weken tijd de beginselen van schaken 
en haalt zelfs een echt schaakdiploma via  
Chessity.com!  

 Je raakt in verbinding met klasgenoten en andere  
kinderen. 
 

Opdracht: 
Doe mee aan de populaire Diploma-Challenge  en presteer 
samen met je klasgenoten in schaaktoernooien.  
Niet samen bij elkaar, maar wel samen mét elkaar –  
en dat is fijn! 
Chessity biedt een veilige online omgeving waarin je met  
elkaar in contact kunt blijven. Schaakcoach Herbert Eppinga, woonachtig in de 
Molenlanden, beantwoordt jouw vragen en ondersteunt jou.  
 
Aanmelden: 
Meld je vóór 17 april aan via de QR-code!  
Je krijgt een eigen account met gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee je 
vanaf ontvangst 3 weken gratis kunt schaken via Chessity.com 
(Na die 3 weken kunnen kinderen voor € 6,90  hun account voor een jaar 
verlengen) 
 
Wil je als familie (vader, moeder, broertjes, zusjes) ook 3 weken gratis meedoen? 
Stuur dan een bericht via Whatsapp naar Herbert Eppinga 06-12203126 
 
 

 

Kunst- en Cultuurlessen - TEKENEN 

 Groep 1, 2, 3 en 4 (Onderbouw) 

Titel:  Golven tekenen met Gloria 
 
Doel:  Maak een ‘golven-tekening’ door te spelen met  

vormen en je fantasie te prikkelen. 
 
Materiaal:  

• Tekenpapier (A-4) 

• pastelkrijtjes of kleurpotloden 

Duur: 30-45 minuten 
   
Opdracht: 
Ga op reis met Gloria en kunstvakdocent Eefke Vel Tromp en teken samen  
met haar de golven van de slootjes en rivieren in de polder. 
 
Let op:  
Het filmpje bestaat uit 4 delen. Zet na ieder deel het filmpje op pauze en voer 
de opdracht uit. 
 
Stuur een foto of video op: 
Maak een filmpje van het resultaat en stuur het op via een link naar 
cultuurlessenav@gmail.com  
(Alleen als we het op de website mogen zetten en delen via Social Media.) 
 

 

Video via QR-code 
of via deze link  

Aanmelden via 
QR-code of via 
deze link 

 

Kunst- en 
Cultuuraanb
od - MUZIEK 

 
Groep 1-2 

Tikke Takke 
Regen 

 
Aanmelden via 
QR-code of via 
deze link 

 

a QR-code of via 
deze link 

Groep 3 t/m 8 - Schaken 
 

http://www.benbizzie.nl/
http://www.cultuurkwaliteit.nl/
mailto:cultuurlessenav@gmail.com
https://youtu.be/8wPmkTlYuI4
https://youtu.be/8wPmkTlYuI4
https://forms.gle/zg1VyVQZtYKNts7j8
https://forms.gle/zg1VyVQZtYKNts7j8
https://forms.gle/zg1VyVQZtYKNts7j8
https://youtu.be/zPOfsKhrRSs?t=3
https://youtu.be/zPOfsKhrRSs?t=3
https://youtu.be/zPOfsKhrRSs?t=3
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Groep 1-2 Tikke Takke Regen 
 

Groep 1-2 Tikke Takke Regen 

Kunst- en Cultuuraanbod - MUZIEK 
 

Kunst- en Cultuuraanbod -  
Doel:  
Het liedje ‘Tikke takke regen’ kun je zingen met bijpassende bewegingen 
 
Opdracht: 
Doe mee met de videoles van Pim. Open de video via de QR-code of de link. 
 
Stuur een foto of video op: 
Maak een filmpje van het resultaat en stuur het op via een link naar 
cultuurlessenav@gmail.com  
(Alleen als we het op de website mogen zetten en delen via Social Media.) 
 

 

MUZIEK 

 
Doel:  
Het liedje ‘Tikke takke regen’ kun je zingen met  
bijpassende bewegingen 
 
Opdracht: 
Doe mee met de videoles van Pim. Open de video 
via de QR-code of de link. 
 

Stuur een foto of video op: 
Maak een filmpje van het resultaat en stuur het  
op via een link naar cultuurlessenav@gmail.com.  
(Alleen als we het op de website mogen zetten en  
delen via Social Media.) 

 
 

Aanmelden via 
QR-code of via 
deze link 

 

Aanmelden via 
QR-code of via 
deze link 
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