
Hoi leerlingen van de TB,  

 

hoe gaat het met jullie? Ik hoop dat jullie je allemaal vermaken.  

 

Hieronder heb ik een paar leuke filmpjes om te bekijken en 2 opdrachten om deze week te doen.  

Omdat ik niet weet welke materialen jullie thuis hebben,  

houd ik het eenvoudig, tekenpotlood, kleurpotlood en krijt of stiften zijn voldoende.  

 

Opdracht 1:  

a. Kijk naar jezelf in de spiegel en teken jezelf na zoals je er nu uitziet, niet alleen je hoof, maar ook je 

lichaam. Als je groot papier hebt is het leuk om jezelf zo groot mogelijk te tekenen.  

Let op de kleur van je huid, je ogen, de vorm van je neus, mond.  

 

b. Teken jezelf nog een keer, maar nu hoe je denkt dat je er over 20 jaar uitziet, dus wanneer je 

volwassen bent. Hoe zie je er dan uit? Welk beroep doe je dan? Of met welke hobby ben je bezig?  

Hoe kan jezelf zo tekenen dat je er ouder uitziet?  

Welke kleren heb je aan? Heb je een huisdier?  

Je mag dit allemaal tekenen!  

 

Opdracht 2:  

De 2e opdracht is een opdracht die je van wc rollen kan maken, die hebben jullie vast genoeg thuis : 

)  

Van al deze rollen kan je een super lange knikkerbaan maken!  

Hiervoor heb je een schaar, plakband en lijm nodig.  

Als je liever een lentebloem maakt kan dat ook!  

Ik stuur een paar voorbeelden mee. Ik ben benieuwd hoe ver jullie daarmee komen.  

Het geeft niet als het niet meteen in een keer perfect is, dan begin je gewoon weer opnieuw.  

 

Veel plezier!  

 

Groeten,  

juf Hester  

 

Knikkerbaan:  

https://www.youtube.com/watch?v=tkjuNMx52L4  

 

https://nl.pinterest.com/pin/32721534781687620/  

 

https://nl.pinterest.com/pin/2603712267570917/  

 

 

Lentebloem:  

https://nl.pinterest.com/pin/138204282299688162/  

Onderwijs en zo voort ........: 4810. Hyacinten : Met wc- of keukenrollen | Bloem ambachten, Paper 

crafting, Lenteknutsels  

monthlylog 5 idée de bullet journal bujo page d'accueil mensuelle mois de décembre inspiration 

noël dessin facile à faire diy do it yourself caligraphie easy step by step tutorial tuto calligraphie 

drawing december coverpage homepage monthly page christmas inspired doodle start a bullet 
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journal lettering #calligraphy #bujo #bulletjournal #christmas #xmas #doodle #drawing #howtodraw 

#diy # ...  

nl.pinterest.com  

Leuke filmpjes om te kijken:  

Lego kunstenaar  

https://www.youtube.com/watch?v=-

i0Z4UgEXwY&list=PL4Lbgl687hr4TTimee4jt0FdH9Fbn9XuE&index=19  

 

 

Ik wil kunstenaar worden  

https://www.youtube.com/watch?v=OHPEE38BE_k&list=PL4Lbgl687hr4TTimee4jt0FdH9Fbn9XuE&i

ndex=7  

 

 

Weet jij van wie deze kunstwerken zijn?  

https://www.youtube.com/watch?v=7ShW3xVPPeM  

Kinderen keuren kunst  

Over smaak valt te twisten, zeker als het op kunst aan komt. Metro liet kinderen van een tekenklas 

wat beroemde kunstwerken zien en vroeg naar hun mening.  

www.youtube.com  
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