
Geef Kleur aan je wijk!
Net als alle andere kinderen van jouw school ga je deze week 
creatief aan de slag. Geef samen kleur aan je wijk. 
Veel plezier!

OPDRACHT 1: MAAK EEN RAAMGEDICHT
Zie jij ook mensen buiten lopen om een frisse neus te halen? Of mensen die op 
berenjacht zijn? Wat zou het leuk zijn, als jij die mensen iets kan vertellen! In de 
eerste opdracht van Geef Kleur aan je wijk, schrijf jij een boodschap op het raam, 
voor alle mensen die bij jou door de straat wandelen. Schrijf een gedicht of maak 
een tekening op het raam. Zorg ervoor dat het gedicht vanaf de straatzijde leesbaar 
is. Het mag in het Nederlands, maar ook in een andere taal. 

STAPPENPLAN

Stap 1:  Schrijf een mooi gedicht of maak een tekening met je boodschap aan 
mensen in de buurt.

Stap 2:  Maak op papier een eerste schets van je gedicht of tekening. 
Zorg dat de vorm van de letters past bij de woorden van je gedicht. 
Schrijf sierlijk, stoer, vrolijk of wild!

Stap 3:  Haal de stiften uit het Geef Kleur pakket dat je van school hebt gekregen.
Zet nu je gedicht en tekening zo mooi mogelijk op het raam. 

Stap 4:  Mail een foto van je kunstwerk met je naam, je school, je 
groep en je adres naar: geefkleur@cultuurinvenlo.nl

DEADLINE
De foto en je gegevens moeten uiterlijk 14 april bij ons binnen zijn.
Je kunstwerk komt dan in de wandelroute en je doet mee aan de prijsvraag!

TIP VAN DE WEEK
Zorg ervoor dat het gedicht vanaf de straat leesbaar is: Schrijf je gedicht 
eerst met grote letters aan de buitenkant en trek hem dan aan de 
binnenkant over. Veeg de buitenkant van het raam schoon en je gedicht is regenproof.

INSPIRATIE
Kijk voor inspiratie op www.cultuurinvenlo.nl. 
Deze week maakt een kunstenaar een inspirerend voorbeeld van een raamgedicht bij in de buurt!

Dit is een actie van: OBS. Harlekijn, BS. De Klingerberg, BS. Mikado en OJSB. De Toermalijn.

Check dit

voorbeeld

Stap 4:  Mail een foto van je kunstwerk met je naam, je school, je 

Je kunstwerk komt dan in de wandelroute en je doet mee aan de prijsvraag!

binnenkant over. Veeg de buitenkant van het raam schoon en je gedicht is regenproof.
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Geef Kleur aan je wijk!
Net als alle andere kinderen van jouw school ga je deze week 
weer creatief aan de slag. Geef samen kleur aan je wijk. 
Veel plezier!

OPDRACHT 2: COLLAGEKUNST
Krijg je leuke reacties op je raamgedicht? Zie je er al meer bij jou in de buurt? 
Hoe leuk zou het zijn als jou buren, zonder jonge kinderen ook mee kunnen doen aan 
deze actie? Daar gaan we deze week werk van maken! In de tweede opdracht 
maak jij een collage kunstwerk voor achter het raam van een oudere buurman of 
buurvrouw. Zo geef je samen met de buren nog meer kleur aan je wijk!

STAPPENPLAN

Stap 1:  Neem het grootste stuk (A3) papier uit het Geef Kleur pakket dat je van school hebt ontvangen.

Stap 2:   Verzamel de spullen uit je envelop en zoek andere materialen zoals: gekleurd papier, foto’s, 
stukjes lint, tape, stickers, stempels, karton, en/of mooie plaatjes uit tijdschriften en folders. 

Stap 3:  Puzzel minstens 15 minuten, tot je iets moois hebt, met de materialen die er zijn. 
Maak een keuze. 

Stap 4:  Gebruik de plakstift uit het Geef Kleur pakket en plak nu je collage op het karton.
Maak een foto van je collage!

Stap 5:  Welke oudere buurvrouw of buurman bij jou in de straat krijgt jouw enige echte collage 
kunstwerk? Wie zou het voor het raam willen hangen? Schrijf op de achterkant van je collage 
een lief bericht en vraag of deze voor het raam mag hangen. Gooi het door de brievenbus. 
Aanbellen kan ook, maar hou wel heel goed 1,5 meter afstand!

Stap 6:  Mail een foto van je kunstwerk met je naam, je school, je groep en je 
adres naar: geefkleur@cultuurinvenlo.nl

DEADLINE
De foto en je gegevens moeten uiterlijk 21 april bij ons binnen zijn.
Je kunstwerk komt dan in de wandelroute en je doet mee aan de prijsvraag!

TIP VAN DE WEEK
Laat je inspireren door je materialen en laat ‘toeval’ een rol spelen. Probeer leuke materialen 
te combineren. Leg ze op en over elkaar, schuif er wat mee. Draai af en toe en durf iets weg te laten.
Vind je het leuk? Maak nog een collagekaart voor je opa of oma. Gebruik de envelop en stuur hem op.

INSPIRATIE
Kijk voor inspiratie op www.cultuurinvenlo.nl. 
Deze week maakt een kunstenaar een inspirerend voorbeeld bij jou in de buurt!

Dit is een actie van: OBS. Harlekijn, BS. De Klingerberg, BS. Mikado en OJSB. De Toermalijn.

Laat je inspireren door je materialen en laat ‘toeval’ een rol spelen. Probeer leuke materialen 
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Geef Kleur aan je wijk!
Net als alle andere kinderen van jouw school ga je deze week 
weer creatief aan de slag. Geef samen kleur aan je wijk. 
Veel plezier!

OPDRACHT 3: STOEPKRIJTMUSEUM
Een grijze stoep is best saai. Aan jou de uitdaging om er een kleurrijk wandelpad 
van te maken. In de derde opdracht van Geef Kleur aan je wijk teken jij een 
boodschap op de stoep voor mensen bij jou in de buurt. Alle stoepkrijttekeningen 
samen vormen een stoepkrijtmuseum.

STAPPENPLAN

Stap 1:  Denk na wat je wil tekenen en hoe je dat wil doen.

Stap 2:  Maak eerst op papier een schets van je tekening.

Stap 3:  Haal het stoepkrijt uit het Geef Kleur pakket dat je van school hebt gekregen. 

Stap 4:  Kies een goede plek uit voor je stoeptekening. 
Ga niet te ver van huis en krijten maar!

Stap 5:  Mail een foto van je kunstwerk met je naam, je school, je groep en je adres naar: 
geefkleur@cultuurinvenlo.nl

DEADLINE
De foto en je gegevens moeten uiterlijk 28 april bij ons binnen zijn.
Je kunstwerk komt dan in de wandelroute en je doet mee aan de prijsvraag!

TIP VAN DE WEEK
Gebruik grote en kleurrijke vormen en � guren zodat iedereen goed kan zien wat het voorstelt.

INSPIRATIE
Kijk voor inspiratie op www.cultuurinvenlo.nl. 
Deze week maakt een kunstenaar een inspirerend voorbeeld bij jou in de buurt!

Dit is een actie van: OBS. Harlekijn, BS. De Klingerberg, BS. Mikado en OJSB. De Toermalijn.

Je kunstwerk komt dan in de wandelroute en je doet mee aan de prijsvraag!
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Geef Kleur aan je wijk!
Net als alle andere kinderen van jouw school ga je deze week 
weer creatief aan de slag. Geef samen kleur aan je wijk. 
Veel plezier!

OPDRACHT 4: DE BLOEMENBOM
Heb jij deze lente de eerste bloemen al in bloei zien staan? Komende zomer is er 
bij jou in de wijk een explosie van bloemen. Daar ga jij voor zorgen met jouw eigen 
bloemenbom! In de vierde opdracht van Geef Kleur aan je wijk maak jij een bloemen-
bom. Met zo’n bom plant je de zaadjes voor kleurrijke natuur bij jou in de buurt. 
Bloemenbommen zijn balletjes van aarde, water en bloemzaadjes. Nadat je ze hebt 
gemaakt gooi je ze op een plek waar jij wil dat er deze zomer veel bloemen bloeien.

STAPPENPLAN

Stap 1:  Doe 2 kopjes aarde of tuingrond in een kom.

Stap 2:   Haal de bloemenzaadjes uit het Geef Kleur pakket dat je van school hebt gekregen. 
Doe de zaadjes bij de tuingrond in de kom.

Stap 3:   Kneed de inhoud net zo lang totdat de aarde en het zaad helemaal gemengd zijn. 
Eventueel voeg je een heel klein beetje water toe, zodat je een plakkerig mengsel krijgt. 

Stap 4:   Rol van het mengsel balletjes ter grootte van een stuiterbal. 
Laat de balletjes drogen. Klaar! Bombarderen maar!! 

Stap 5:   Mail een foto van de plek waar je de bommetjes hebt gegooid 
met je naam, je school, je groep en je adres naar: 
geefkleur@cultuurinvenlo.nl

DEADLINE
De foto en je gegevens moeten uiterlijk 5 mei bij ons binnen zijn.

TIP VAN DE WEEK
Bloemenbommen zijn ideaal voor plekken waar je niet zomaar bij kunt, bijvoorbeeld omdat er een hek 
omheen staat. Het enige wat je hoeft te doen, is jouw bloemenbom op de juiste plek werpen!

INSPIRATIE
Kijk voor inspiratie op www.cultuurinvenlo.nl. 
Met deze bloemenactie helpen we ook de bijen bij jou in de buurt. Wist jij dat bijen belangrijk zijn voor de 
productie van ons eten, maar dat ze het nu moeilijk hebben? Deze week zijn er meer bijenacties bij jou in 
de buurt. Check onze website! Kijk voor meer informatie op www.nederlandzoemt.nl

Dit is een actie van: OBS. Harlekijn, BS. De Klingerberg, BS. Mikado en OJSB. De Toermalijn.

BOM
M

ETJE!
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Dit is een actie van: OBS. Harlekijn, BS. De Klingerberg, BS. Mikado en OJSB. De Toermalijn.

Geef Kleur aan je wijk!
Samen met méér dan 1000 kinderen, van vier scholen in 
Vastenavondkamp, Klingerberg en Op de Heide, geef jij kleur 
aan jouw wijk! Hoe tof is dat!? Ook de komende weken moet 
iedereen nog thuis blijven en is er buiten niet zo veel te doen. 
Beetje saai of niet? Met deze actie kunnen we de buurt toch 
wat opvrolijken! Je doet het in je eentje, maar toch ook met 
elkaar. Ga gelijk aan de slag! Geef samen kleur aan je wijk!

HOE DAN?
Makkie! Van school heb je een Geef Kleur pakket gekregen met daarin alles wat je nodig hebt. Ontdek 
de kunstenaar in jezelf! Iedere week krijg je een nieuwe creatieve uitdaging met daarbij de belangrijkste 
materialen en een lesbrief. Hierin staat stap voor stap wat de bedoeling is. Maar doe vooral wat je zelf mooi 
vindt! Op www.cultuurinvenlo.nl staan nog extra voorbeelden en tips. Eerste tip alvast: laat gerust je familie 
ook meehelpen. 

WAT?
Stel je voor: meer dan 1000 raamgedichten, collages achter ramen en stoepkrijttekeningen. Over een paar 
weken een zee van bloemen. Nog nooit is je buurt zo kleurrijk geweest! Van alle inzendingen maken we een 
digitale kaart zodat iedereen er langs kan wandelen of � etsen. Houd afstand van elkaar! Check vanaf 15 april 
de digitale kaart en de foto’s van alle inzendingen op: www.cultuurinvenlo.nl. 

WANNEER?
Je hebt elke keer een week om aan je uitdaging te werken en dat vier weken lang! Hier zie je wanneer welke 
uitdaging aan de beurt is. 

1. Woensdag 08 t/m dinsdag 14 april: maak een raamgedicht
2. Woensdag 15 t/m dinsdag 21 april: collagekunst
3. Woensdag 22 t/m dinsdag 28 april: stoepkrijtmuseum
4. Woensdag 29 april t/m dinsdag 5 mei: de bloemenbom. 

EXTRA!
Een aantal kunstenaars uit onze gemeente gaan ook aan de slag. Ze maken voorbeelden op plekken bij jou in 
de buurt. Wannéér en hoe ze dat doen kun je zien op www.cultuurinvenlo.nl. 

EXTRA! EXTRA! 
Deel je een foto van je werk door het te mailen naar geefkleur@cultuurimpulsvenlo.nl. Vergeet niet je naam, 
leeftijd, adres, naam van de school en je groep te vermelden. Je werk komt dan op de digitale kaart en wie 
weet win je ook nog een prijs!? Belangrijk: check de uiterste inleverdatums!

Ga snel aan de slag met de eerste uitdaging! Veel plezier met Geef Kleur aan je wijk!!


