
Hi lieve leerlingen van de TB,  
 
week 5 alweer!  
Hoe gaat het met jullie?  
Eigenlijk zouden jullie nu als uitstapje naar de boerderij gaan om het leven op de boerderij te leren kennen 
en mee te helpen bij de boer.  
Dit uitstapje heb ik nu naar volgend jaar verzet.  
De bevo opdrachten voor deze week hebben wel met het boerderijleven te maken.  
Kijk eerst maar naar de opdrachten en besluit dan wat je wil gaan maken.  
 
Materialen:  
Papier  
potlood/gum  
kleurpotloden  
zwarte fineliner  
Eventueel lijm, schaar en gekleurd papier (bij 3 d effect opdracht)  
 
veel plezier, groeten, juf Hester  
 
https://nl.pinterest.com/pin/701365341943363144/  
weiland uitzicht met 3d effect  
 
https://www.youtube.com/watch?v=QQwSitMRYCw  
Hoe teken je een kip?  
Zet het filmpje af en toe op pauze.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=KXaozs-bueQ  
Hoe teken je een koe?  
 

Koe tekenen in 80s - Leren tekenen voor beginners en kinderen ★ Deel 9  

Koe tekenen in 80s - Leren tekenen voor beginners en kinderen ★ Deel 9 Leren tekenen voor kinderen en 
beginners playlist: https://goo.gl/gOJVzU Koe tekenen op een basisniveau, voor beginners en kinderen. Het 
helpt beginners de praktijk waargenomen "hoe teken je een Koe". Dit is een noodzaak om te helpen 
tekening vaardigheden te ontwikkelen ...  
www.youtube.com  
 
Kip tekenen in 2 MINUTEN - Leren tekenen voor beginners en kids (kinderen) #15  
Kip tekenen in 2 MINUTEN - Leren tekenen voor beginners en kids (kinderen) #15 Leren tekenen voor 
kinderen en beginners playlist: https://goo.gl/gOJVzU Kip tekenen op een basisniveau, voor beginners en 
kinderen. Het helpt beginners de praktijk waargenomen "hoe teken je een Kip". Dit is een noodzaak om te 
helpen tekening vaardigheden te ...  
www.youtube.com  
 
3D bollenvelden | Уроки художественного образования, Художественное образование, Детсадовские 
художественные проекты  
May 20, 2018 - Автор пина:Saskiavanboxsel. Находите и прикалывайте свои пины в Pinterest!  
nl.pinterest.com  
 
https://nl.pinterest.com/pin/627618898056147547/  
Bloemenvelden  
 
https://nl.pinterest.com/pin/395190936051895857/  
Bollenvelden perspectief  
 
https://nl.pinterest.com/pin/300193131394532836/  
Bollenvelden perspectief  
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