
Gratis Doeboek Mondriaan
Bijzonder cadeau voor alle Haagse schoolkinderen 
in groep 5 t/m 8 én een bijzondere uitnodiging voor docenten

In juni ontvangen alle Haagse schoolkinderen in groep 
5 t/m 8 een bijzonder cadeau van het Gemeentemuseum 
Den Haag : het Doeboek Mondriaan. Zo kan ook de jongste 
generatie dé moderne kunstenaar van de twintigste eeuw – 
spelenderwijs – in hun hart sluiten. In 2017 kun je er namelijk 
echt niet omheen: heel Den Haag omarmt Mondriaan!

Gratis doeboek
Wat Rembrandt is voor de zeventiende eeuw en Van Gogh voor de 

negentiende, dat is Mondriaan voor de twintigste eeuw. En ons eigen 

Den Haag is dé stad om deze kunstenaar te ontdekken, want het 

Gemeentemuseum bezit de grootste collectie Mondriaans ter wereld. 

Om ook aan leerlingen duidelijk te maken hoe bijzonder Mondriaans 

werk is, bieden we de Haagse jeugd in de groepen 5 t/m 8 van alle 

Haagse basisscholen gratis het Doeboek Mondriaan aan. Een boek vol 

puzzels, spelletjes en weetjes. Leuk voor in de klas, maar ook voor thuis 

in de zomervakantie. 

Docentendiner
Ook voor docenten hebben we iets bijzonders in petto. Leerlingen 

van het ROC Mondriaan hebben samen met de bekende topkok 

Pierre Wind een speciaal Mondriaanmenu ontwikkeld. Op 15 juni 

wordt dit geserveerd om de docenten van Haagse basisscholen in het 

zonnetje te zetten. Wij nodigen u graag uit voor dit – gratis – diner, als 

afvaardiging namens uw school of met het hele docententeam van uw 

school. Als bedankje omdat u uw leerlingen meenam naar het museum 

of juist als nadere kennismaking. Uiteraard kan ook de tentoonstelling 

De ontdekking van Mondriaan die avond worden bezocht. Het aantal 

plaatsen is beperkt, dus meld u zich snel aan via  

https://mondriaandiner.gem-event.nl . Aanmeldingen worden verwerkt 

op volgorde van binnenkomst.

Aflevering Doeboek Mondriaan
In week 24 of 25 worden tijdens schooltijd de doeboeken op de scholen 

afgeleverd. Graag doen we een appèl aan u om uw collega’s op de 

hoogte te stellen van de levering van dit cadeau. 

Met vriendelijke groet,

Benno Tempel,

directeur Gemeentemuseum Den Haag

t   MONDRIAAN IN DE KLAS  

In juni, wanneer de boeken 

bij u op school worden 

bezorgd, verschijnt er ook een 

eenvoudige lesbrief voor in 

de klas waarbij kinderen leren 

waar het allemaal om gaat bij 

Mondriaan en uiteraard zelf 

beeldend aan de slag gaan. 

t  De verspreiding van het 

Mondriaan Doeboek onder 

Haagse schoolkinderen wordt 

mede mogelijk gemaakt door 

Stichting De Versterking, 

Ammerlaan Belastingadviseurs, 

Nuijten Accountants, Stijl 

Advocaten en de Gravin van 

Bylandt Stichting.

t  Heeft u vragen over de 

verstrekking van het Doeboek 

Mondriaan of wilt u meer weten 

over het educatieprogramma 

of diner? Neem dan contact op 

met  

educatie@gemeentemuseum.nl 

of 070 - 338 11 20.

Dit boek krijg je cadeau van Gemeentemuseum 
Den Haag
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Weet jij wie Piet Mondriaan is?Wat zijn favoriete kleuren waren?Van welke vormen hij hield?

En ken je zijn beroemdste schilderij?Ontdek het in dit doeboek.Lees de verhalen, puzzel mee en teken erop los op.Als je het boek uit hebt, ben je een echte Mondriaan-expert!
Wil je de kunst van Piet Mondriaan in het echt zien?Bezoek dan het Gemeentemuseum Den Haag. Je vindt er de grootste collectie ‘Mondriaans’ ter wereld.En ook dat beroemde schilderij...
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