WE BRENGEN DE WERELD WAT KLEUR!
De wereld kan wel wat KLEUR gebruiken! Kinderen van diverse basisscholen in de
gemeente Peel en Maas adopteren een kerstboom en geven deze kleur. Deze kleurrijke
bomen worden opgedragen aan iets of iemand die het nodig heeft of het verdient.
De bomen worden vanaf 10 december geplaatst in het centrum van Panningen. Zo
geven de kinderen samen de wereld wat meer KLEUR. Bij elke boom hangt een QRcode met meer informatie voor de boom bedoeld is en waarom.

STAPPENPLAN
Stap 1- BRAINSTORM MET KINDEREN
(we leveren nog een filmpje aan als intro)
Bedenk met de kinderen aan wie jullie de boom willen opdragen? Wie verdient wat kleur?
Dit kan een persoon zijn die de kinderen persoonlijk kennen, maar het kunnen ook mensen zijn die
het moeilijk hebben gehad het afgelopen jaar, die jullie niet persoonlijk kennen. Of misschien
dragen jullie je boom wel op aan ‘iets’ (een vereniging, een school, een maatschappelijk probleem,
een ?).
Maak samen met de kinderen een woordweb (zie bijlage 1) met bijzonderheden over deze persoon
of onderwerp. Waar denken ze aan? Persoonskenmerken, uiterlijk, kleuren, bijzonderheden,
hobby’s. En waarom dragen jullie deze boom op aan deze persoon of personen?
Hebben de kinderen zelf al een idee hoe de boom er dan uit zou moeten zien? Is het nog wel een
boom, of wordt ie omgetoverd tot een heus kunstwerk? Alles kan! Nog geen idee? Dan vragen wij de
kunstenaars!
Stuur dit woordweb naar info@cultuurpad.nl en jullie ontvangen een creatief advies van ons
KLEUR-team om de boom te pimpen en ontvangen het materiaal om dit te doen.
Hoe eerder het woordweb binnen is, hoe beter we jullie kunnen voorzien van creatief advies en vooral de
materialen.
Voor de scholen die pas starten na het vertrek van Sint: als jullie op 7 december voor 12.00 uur het
woordweb naar ons sturen, ontvangen jullie dezelfde dag nog het creatieve advies en de materialen.

Stap 2: - ACTIE: verven bomen
In verband met de aangescherpte maatregelen kunnen we helaas de bomen niet ter plekke komen
verven met kinderen. We proberen er een filmpje van te maken zodat ze kunnen zien hoe dat
verloopt.
De bomen worden daarom in kleur/geverfd aangeleverd op school. Geef ons door welke kleuren de
bomen moeten krijgen (kan ook meerdere per boom).
Mogelijke kleuren: rood, roze (magenta), blauw, geel en oranje.

Willen jullie toch een optimale ervaring met de kinderen en hebben jullie zelf tijd en ruimte om de
bomen te spuiten op school? Dat kan natuurlijk ook, dan leveren we de materialen om dit zelf te
doen.

Geef aub jullie kleur(en)-keuze door per mail: info@cultuurpad.nl en wanneer jullie de
boom/bomen nodig hebben.

Stap 3: ACTIE: pimpen bomen
Op 7, 8 of 9 december of naar eigen inzicht
Jullie gaan zelf aan de slag met het creatieve advies van de kunstenaars. Wij leveren het
belangrijkste materiaal.
De Liaan- groep 3-4 (2 bomen)
De Liaan – groep 7 (1 boom)
KC Leef (1 boom)
De Fontein (1 boom)
FavoRIET (3 bomen- 1 per bouw)
De Groenling (6 bomen)
Onder de Linden – groep 1-2-3 (1 boom)
De Horizon (1 boom)
De Kemp (4 bomen)
Totaal: 22 bomen
NB Voor de resterende bomen organiseren we nog een actie voor gezinnen. Check onze
facebookpagina om op de hoogte te blijven
https://www.facebook.com/cultuurpad/

Stap 4 – MOTIVATIE IN QR-CODE
Bij elke boom komt een QR-code te hangen met het wie, wat en waarom van de boom.
Wat is de motivatie om de boom op te dragen aan deze persoon of personen? Verwerk deze
motivatie in een kort filmpje, tekst, gedicht of tekening.

Stuur deze motivatie naar info@cultuurpad.nl.
Wij maken er een QR code van en via een QR code aan de boom kan iedereen de motivatie straks
zien en/of lezen.
Info die we nodig hebben:
• Naam van de school en groep (of namen kinderen)
• Foto van de boom
• Deze kleurrijke boom is opgedragen aan: (naam persoon/onderwerp)
• Deze (naam persoon/onderwerp) verdient het omdat…

Stap 5 – BOMEN PLAATSEN:
Vrijdag 10 december tussen 12.00 en 14.00 uur
De bomen gaan naar het centrum en krijgen een plek! Er is iemand aanwezig in het centrum die
jullie je plek laat zien.
Actie: leerkracht, met een paar kinderen, of ouders/concierge/hulp.
Mocht dat niet lukken: laat het ons weten dan halen we de bomen op.
(al doorgegeven: KC Leef)

Bijlage 1:

