
Kunst in de school 
In de maanden mei/juni maken we plaats voor 3 kunstwerken van leerlingen 
uit MBBC, OBA en Aarde. 
Ook deze kunstwerken hangen verspreid door de school en fleuren onze 
gangen op, of versieren de verzamelmap voor alle kunstwerken.  
We hopen dat u het weer leuk vindt om te zien wat onze leerlingen kunnen 
maken. Zij zijn er in ieder geval heel trots op! 
 
Het eerste kunstwerk is gemaakt door Anthony uit klas Aarde. 

 
De opdracht was het tekenen van een ruitvorm. 
Dit is goed gelukt bij Anthony. Het ziet eruit als een echte vlieger. Daarna heeft 
hij de verschillende vlakken met wasco moeten kleuren. En heeft hij van wol 
een staart gemaakt, met daaraan heel veel strikjes. De vlieger is op de 
verzamelmap van Anthony geplakt. Hierin bewaart hij al zijn tekenwerken. 

 
Het tweede kunstwerk is gemaakt door Aytin uit klas MBBC. 



Aytin heeft eerst samen met haar klasgenoten heel veel bladeren op het 
schoolplein gezocht. Deze zijn gedroogd in een grote pers, en gedurende 3 
weken met kracht strakker gedraaid. 
Intussen heeft zij een grote boom geschilderd en goed naar buiten gekeken om 
te zien wat voor kleur gras en de lucht hebben. 
Toen alle bladeren gedroogd waren, heeft Aytin ze op de boom geplakt. Daarna 
is het kunstwerk gelakt en van een herfst-goudlaag voorzien. 
 
Het laatste kunstwerk voor deze maand komt uit klas OBA en is van Ayden. 

 
Ayden poseert hier trots met zijn zelfportret. Ayden vond het eerst een beetje 
lastig maar toen hij eenmaal de smaak te pakken had, kwam een prachtig 
zelfportret tevoorschijn. Hij heeft veel tijd aan zijn huidskleur en haar besteed 
en dat is goed te zien. Knap is ook dat zijn portret op ware grootte is. 
 
  
Ik hoop dat u weer een beetje heeft kunnen meegenieten van al het moois in 
onze school en vol verwondering heeft kunnen zien wat onze leerlingen 
kunnen! 
Vriendelijke groeten van Else Gerrits-Scharff 
 
 


