Even voorstellen:

Mijn naam is Hana Burešová en ik ben de moeder van Róza, die in groep 3 zit. Ik kom uit Tsjechië
waar ik Beeldende kunst, Tsjechische taal en Literatuur heb gestudeerd. Daarna heb ik me ook nog
gespecialiseerd als docent Engels. Ik heb ervaring met les geven op verschillende niveaus, van
kleuters tot volwassenen en in verschillende landen zoals Engeland, China en D.R. Congo.
Sinds 2013 woon ik in Nederland.
In mijn lessen begeleid ik de kinderen en moedig ze aan om zichzelf te uiten en hun
observatievaardigheden en creativiteit te ontwikkelen. Door kunst worden kinderen aangemoedigd
om 'out of the box' te denken en nieuwe mogelijkheden te verkennen. Ze oefenen ook hun
doorzettingsvermogen, bouwen hun zelfvertrouwen op en hebben vooral plezier in het ontwerpen
en maken van allerlei kunstwerken.
In 6 lessen zullen we verschillende thema’s verkennen. De kinderen zullen experimenteren met
allerlei technieken. Zelf ben ik altijd creatief bezig. Ik gebruik het liefst natuurlijke materialen en
gebruikte of gevonden voorwerpen.
Opgave:
In november en december kunnen de kinderen van groep 5 & 6 op dinsdag kunstlessen volgen. De
lessen zijn van 2 november t/m 7 december 2021. (Op 2, 9, 16, 23, 30 november en 7 december
2021).
De eerste les is op dinsdag 2 november.
De lessen zijn van 14.15 – 15.30 uur.
Er kunnen maximaal 10 kinderen meedoen, dus wie het eerst inschrijft is zeker van deelname. U kunt
uw kind inschrijven via het mailadres van Hana: hanaburesova@hotmail.com.
Voor de 6 lessen vragen we een eenmalige eigen bijdrage van € 3,00. Hiervoor kunnen materialen
aangeschaft worden. Dit bedrag wordt de eerste les, op dinsdag 2 november, geïnd. (Graag contant
betalen). Mocht dit bedrag bezwaarlijk voor u zijn, geeft u dit even aan bij de directeur van de school.
Wilt u uw kind een schort of oud T-shirt meegeven zodat de kleding beschermd wordt?
Na schooltijd, om 14.00 uur kunnen de kinderen even te pauzeren. Wilt u uw kind extra drinken en
een gezonde versnapering meegeven?
De kunstlessen worden gegeven in de kookstudio.

