Overzicht Workshops zaterdag 4 juni 2016
Beste ouders en kinderen,
Met onderstaand aanbod nodigen wij jullie uit om samen met jullie kind(eren) onze geliefde stad ten volle te beleven.
Grootouders, familie, vrienden, … iedereen is welkom!
Elke workshop is zowel op kinderen als op volwassenen gericht.
Geeft de locatie van de workshop aan. Voor elke workshop op verplaatsing verzamel je eerst in de Kakelbontschool.

LARGE workshop
1

 13u00 - 16u00

Verken de stad
Centrum Brussel

2

Bouw je droomstad
Kakelbontschool

3

Stop-Motion Grote Markt

4

Brussels Pursuit

5

Afrikaans kookatelier

6

Italiaans kookatelier

7

Aziatisch kookatelier

We trekken naar het Bip (Brussels Information Point) op het Koningsplein.
Tijdens een zoektocht in het museum wordt jullie observatievermogen en
Centrum Brussel
vermogen tot samenwerken op de proef gesteld. Doorheen de vragen en de
opdrachten leren jullie Brussel en haar bijzonderheden kennen.
Voor het Afrikaans kookatelier blijven we in het noordelijk deel. Enkele
Marokkaanse mama’s leren ons de kneepjes van het vak en bereiden samen
Kakelbontschool
met ons een heerlijk Marokkaans gerecht.
Het gerecht wordt achteraf op het schoolfeest geserveerd.
Voor het Europees kookatelier neemt een Italiaanse papa ons mee in de
Italiaanse kookkunst. Met paprika’s, aubergines, olijfolie, look, … bereiden
Kakelbontschool
jullie zuiderse voorgerechten. Oh ja, er staat ook nog een traditionele tiramisu
op het menu! De gerechten worden achteraf op het schoolfeest geserveerd.

Zapstad
Centrum Brussel

9

Met karton, verf en papier krijgen jullie de kans Brussel naar eigen inzicht in te
richten. Stel je voor, een Stad waarin alles kan. De maquette wordt achteraf
bijgezet op de tentoonstelling.

Stop-motion is een techniek die net zo oud is als het filmen zelf. Gewapend
met een digitale camera trekken jullie naar de Grote Markt om er creatieve,
Centrum Brussel
Kakelbonte stop-motionfilmpjes te maken. Eens terug in de school worden
jullie digitale kunsten op de tentoonstelling getoond.

Kakelbontschool

8

De gidsen van het 5de leerjaar nemen je mee op ontdekkingstocht door het
centrum van Brussel. Hun weetjes en hun opdrachten maken van deze 2u
durende wandeling een aparte belevenis.

Laken, om op te eten
Laken

Ook hier begeleiden enkele ouders ons in het bereiden van heerlijke Aziatische
gerechten.
De gerechten worden achteraf op het schoolfeest geserveerd.
Tijdens dit spel gidsen jullie zichzelf, gewapend met een opdrachtenboekje en
een kaart van Brussel, van de ene naar de andere opdracht. Jullie ontdekken
spelenderwijs het centrum van Brussel. Er gaat een begeleider mee.
Na deze wandeling loop je nooit meer met honger door de Lakense straten en
parken. Tijdens deze wandeling trekt een ervaringsdeskundige met jou rond
in de schoolbuurt en ontdek je allerlei eetbare bloemen en planten. Mmmm
met paardenbloemengelei, vlierbloesems, netelthee, kruidenkaas, …

MEDIUM workshop

 13u30 - 15u30

10

Lomap de schoolbuurt

11

Stop Motion Atomium

12

Van expo tot neo

13

Brussels Wild

Lomap is een fotografietool waarmee kinderen en jongeren op een leuke,
intuïtieve manier, door het toevoegen van kleurcodes en icoontjes, hun
Laken
mening kunnen geven over hun buurt. Wij trekken de schoolbuurt in en geven
in woord en beeld onze visie over wat we goed vinden en wat we als pijnpunt ervaren.
Stop-motion is een techniek die net zo oud is als het filmen zelf. Gewapend
met een digitale camera trekken jullie naar het Atomium om er creatieve,
Laken
kakelbonte stop-motionfilmpjes te maken. Eens terug in de school worden
jullie digitale kunsten op de tentoonstelling getoond.
Onze school ligt aan de voet van het Atomium en wordt geflankeerd door het
Koning Boudewijnstadion. Met deze wandeling stappen we met een ervaren
Laken
Lakense papa-gids terug in de tijd langs deze gebouwen. Wist je dat er ook
in 1935 een expo was? Welke gebouwen getuigen daarvan? Tot slot blikken we op
objectieve wijze vooruit in de toekomstplannen van het Heyzelplateau.
De film ‘Brussels Wild’ gaat over vossen, slechtvalken, padden,
ringslangen, … in Brussel en het samenleven tussen mens en (wild)
dier. Na de film bouwen jullie zelf een vogelkastje om op te
hangen in je eigen tuin, op je terras, …

Kakelbontschool

SMALL workshops  14u00 - 15u00
9

10

 15u00 – 16u00

Ontdek Laken

Deze wandeling toont ons de evolutie van Laken, van boerendorp tot
koninklijke gemeente. Een ervaren gids vertelt ons over het oude Laken en op
Laken
welke wijze deze gemeente tot zelfs in Nieuw Zeeland als het Buckingham van
Enkel van 14u00 tot 15u00
België gekend staat.

Brussels Dialect

Wij worden ingewijd in het dialect van de binnenstad door een van de
medeoprichters van de Academie van het Brussels. Aangezien niet alle
Kakelbontschool
Brusselse woorden of uitspraken zijn gericht op kinderoortjes … spelen en
Enkel van 15u00 tot 14u00
zingen de kinderen tegelijk - onder begeleiding - een Brussels-spel, versjes, liedjes, …

11

Vertelatelier
Kakelbontschool

12

Dansatelier
Kakelbontschool

13

en/of

Het boek “Daar ben ik dan” wordt voorgelezen in meerdere talen. Daarna
wordt het verhaal in het echt beleefd: marktje bouwen, thee zetten, … Zeer
geschikt voor de jongste leeftijd.
Laat je verleiden tot de Afrikaanse ritmes. Een dansstijl die niet zo zeer
gebonden is aan vaste regels. Een workshop die ook zeer geschikt is voor de
allerkleinsten.

Talen in de stad

Roep luid Lingo Bingo in het Afrikaans, Turks, Nederlands, Engels, Italiaans of
Kreools. Concentreer je op Arabische en Hebreeuwse letters, hiërogliefen en
Kakelbontschool
morsetekens. Proef van verschillende groenten en fruit in 9 verschillende talen
Vanaf 6 jaar
en culturen. Met meertalige gezelschapsspelletjes leren we verschillende talen kennen
die in Brussel weerklinken.

Inschrijven kan via bijgevoegd formulier.
Per deelnemer vragen wij een kleine bijdrage van € 0,50.
Met deze bijdrage kunnen we een deel van de kosten vergoeden: ingang musea, gidsen en materiaal.
Na inschrijving krijgen jullie nog een schriftelijke bevestiging.
Is er iets niet duidelijk? Aarzel niet ons aan te spreken.
Veel plezier met het aanbod!
Het kakelbontteam

