Jonge architecten in Oud Krispijn
Het feest: Tussen Kunst en Krispijn, was weer een enorm succes. Op de
brede school PIUS10 aan de Brouwersdijk 111 werd dit evenement voor
de zesde keer gehouden. Met dit jaar het thema: architectuur. Van 15.00
tot 17.00 was het een groot feest hier. PIUS10, SPD met peuterspeelzaal
Nijntje en COKD met Miniclub en de club van 10 vierden dit gezamenlijk
met onze wijkbewoners.

Onder leiding van Arie Schilperoord
van: To Be (Stichting Kunstzinnige
Vorming). Maar ook waren er in alle
lokalen de hele middag kinderen van
alles aan het knutselen, tekenen en
schilderen tijdens het evenement.
Ook de bibliotheek werkt samen met
de school. Hier stond ook een gezellig
kraampje van op het schoolplein deze
feestelijke middag. Weet je dat het
bibliotheek lidmaatschap gratis is
voor alle kinderen tot 18 jaar. Maar
deze mensen willen ouders ook graag
helpen met handige tips om je kind te
beschermen tegen internet pesterijen en je vertellen hoe je je computer
kind-vriendelijk kan instellen/ de 18+
troep kan censureren. Ook veel ouders
hielpen bij verschillende activiteiten
mee deze dag. Zoals bij het: bekers
beschilderen met gebouwen, fruit en
drinken,en het springkussen.

Muzikale omlijsting

De middag begon met een muzikale
opening. Kinderen van verschillende
leeftijden wisten met emmers en
stokjes echt mooie muziek te maken.
Het zag er ook heel vrolijk uit. Er
was ook een groep kinderen die als
levend kunstwerk rondliepen voor één
uur. Met zelfgemaakte tekeningen op
hun rug en buik. En hier begon het
nog maar mee. Er was o.a. ijs, gitaarmuziek, een bandje en in alle lokalen
én buiten werd er de gehele middag
lustig op los geknutseld.

Happé. Een onafhankelijke kunstenaar die naast eigen werk en workshops voor het bedrijfsleven ook veel
aandacht heeft voor kinderen. Door
de school is hij gevraagd voor deze
gelegenheid. ‘Mijn doel is vooral de
creatieve ontwikkeling van het kind’,
zegt Dennis.

Educatieve intentie

Door de gehele school waren de verschillende kunstwerken van de kinderen mooi ten toon gesteld. Duidelijk
hadden ze werkelijk hun best gedaan.
Stad van karton
Van molentjes tot luchtkastelen. Er
Buiten was aan het eind van de middag was zelfs een hele droomstad. Een
een grote stad van karton in elkaar buitenschools project waar kinderen
geknutseld. Onder leiding van Dennis zich vrijwillig voor mochten opgeven.

Groot feest op De Fontein
Basisschool De Fontein in de
wijken Oud-Krispijn en Wielwijk
kan terugkijken op een heel geslaagd lustrumfeest. Op 28 juni
was het van vijf tot zeven uur
groot feest op het schoolplein
aan de Matthijs Marisstraat.
Het plein was ingericht met een groot
aantal spelen. Daarnaast konden de
kinderen van school, hun ouders en
alle belangstellenden uit de wijk zich
tegoed doen aan allerlei lekkernijen,
zoals een slush puppy, suikerspin,
ijs, frisdrank, broodjes hamburger
en worst. Ook konden er heerlijke
stukken taart worden gekocht. Deze
waren afkomstig van de taartenbakwedstrijd welke was gehouden.
Het thema van het feest was ‘Western’. Gedurende het feest ademde de
school deze sfeer uit door middel van
de vele attributen die er waren gemaakt . De speelzaal was bijvoorbeeld
ingericht als saloon en de directeur
heette voor enkele dagen de sheriff.
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Na de muzikale emmertjes was er een
optreden van een grote groep jonge
gitaristen. Verschillende nummers
brachten zij ten gehore. Richard van
Vliet heeft de benodigde gitaarlessen
gegeven. Ook dit was weer een buitenschoolse activiteit waar de kinderen
zich vrijwillig voor op konden geven.
‘Hier was veel animo voor’, vertelde
Angelique Baars, adjunct directeur
van PIUS10. Ze heeft het feest georganiseerd. De school heeft een aantal gitaren ter beschikking maar veel
kinderen brengen ook hun eigen gitaar
mee. De rest van de middag was er een
leuk bandje: Three dollar animation
team. Dit was een gezellig muziekje
voor bij alle leuke activiteiten. Duidelijk een geslaagd feest.
Tekst en foto: Dawn Eve van Norden

Wol vilten
In de vakantieperiode waren er allerlei activiteiten georganiseer door
duurzaamheidscentrum Weizigt. Aan
het van Bearleplantsoen 30 was donderdag 9 Augustus de cursus wol
vilten. In de stadsboerderij was er
boven een ruimte ingericht voor deze
creatieve cursus. Van 14.00 tot 15.30.
Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Een
gezellige en leerzame middag verzorgt door Hanneke Nuninga.

Wol vilten is een oeroude techniek.
Door nomaden wordt dit nog steeds
gebruikt. Voor het maken van tenten en kledingstukken. Losse wol met
verschillende kleuren wordt op een
speciale manier bewerkt. Met warm
water en olijfzeep of babyzeep wordt
wol door wrijven en kneden veranderd
in een lap, een armbandje of bloem.
Een ontspannen en creatieve bezigheid. ‘Warm, geen heet water anders
schrikt de wol en heb je geen controle
over het vilten’, verteld Hanneke. En
gebruik geen andere zeep want deze
is lekker zacht voor je handen. Ze
kent de fijne kneepjes van het vak.
En brengt deze met veel geduld en
plezier over. De kinderen hadden er
ook duidelijk plezier in. ‘Ik had het
al eens eerder gedaan en dat was zo
leuk’, verteld een kleine cursist enthousiast. De werkstukjes mochten
natuurlijk mee naar huis genomen
worden.
Tekst en foto: Dawn Eve van Norden

Sinterklaas zoekt pieten
Sinterklaas is op zoek naar een leuke pietenband die mee wil lopen met de sintoptocht van Oud Krispijn op 24 november 2012.
Tevens is de Sint op zoek naar goede hulppieten die mee willen
helpen er een leuke dag van te maken.
Foto: Jeroen Niemeyer

Tussen het vele spelen door kon er
ook nog worden genoten van enkele
muzikale optredens. Zo hadden de
leerlingen een line-dance voorstelling
voorbereid en werd er gezongen en gespeeld op de Djembées. Voor een uitgebreid overzicht van de foto’s kunt u
terecht op de website van de school:
www.fontein-dordrecht.nl

Neem voor meer informatie contact op met Toon Ooyen, beheerder bij Koloriet, op telefoonnummer 078 6132103.

