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3 pagina’s                     ONDERWIJS: @ kunstknutselen       

 kunstknutselen  9 juni 

Vandaag naar Park Hoge #Veluwe. Verrast door #expositie #Fabre. Laat leerlingen stilstaan bij vele 

zaken / zaakjes http://twitpic.com/599846 

 

kunstknutselen 22 juni  

Kinderen weer lekker aan het #knutselen door te #punniken. #Lekker hard gewerkt! 

http://bit.ly/mBKmcR http://twitpic.com/5f37ju              (Dank Ilse van Markant voor retweet!) 

 

 

kunstknutselen  27 juni 

Wat een zomer ineens! De leerlingen lekker laten #knutselen en #knoeien met #water #Feest! 

http://t.co/Vjcaws8 

 

kunstknutselen  28  juni 

Groepen 8 waren volop bezig met #musical 4 v De Regenboog zijn in oorlog in Pixelland: #Warchild 

brengt #Vrede! Top 

 

 

  www.uitdebasis.nl                  Zandkasteel  -   poetsen en plakken 

 

 

 

   www.uitdebasis.nl                  Zandkasteel   -   rubben en tekenen 
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EIGENWIJS: @ kunstknutselen     

kunstknutselen  1 juni  

#Papier pulp #workshop was heerlijk buiten te doen. Lekker werk; mooi 

resultaat. Wat is werken met de handen fijn! http://twitpic.com/55kfsa 

(Resultaten doen het goed door op te hangen aan een mooie tak!) 

 

Leuk berichtje van vriendin:                                                                                    

Ik schijn te staan in :  telegraaf 6 juni 

 

Nog niet helemaal af maar eindelijk: lekker #schilderen. Heerlijke 

herinnering aan #zon #zee #zand en kotertjes Anne 

  

 

PCBO heeft aandacht aan AdLJ besteed in het blad Podium                                                                                        

Foto’s door Jeroen Jazet                                                                                                                 

Artikel door Anne Marie Veldkamp          

Te lezen in: Artikel : Uit de Basis in Podium 

 

 

 

Vernieuwen visitekaartje en maken van kaarten voor ViaDW 

 

LCvandergugten Lilian  29 juni 

@kunstknutselen maakt #PitchmetPassie zichtbaar! Op 

http://t.co/KX1SqGm of http://t.co/bu8LyBI kun je nu al de info vinden 

en je inschrijven 
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VERWIJS  & DE MOEITE WAARD  :                                              

Ik ga ervaringen opdoen op de  Kunstjaarbeurs                               

Kom ook op zondag 25 september naar  Amsterdam om naast mijn werk dat van 350 andere 

kunstenaars te bewonderen. Kaartjes zijn € 15,-  Bestellen via  anneke@adlj.nl  levert korting op 

 

2 Collega’s (Maartje en Marieke) maken prachtige taarten mmmtaarten.nl                                             

Genoeg reden tot taart: Egocertificatie, Alle kinderen over, Hedde GESLAAGD….. 

 

#Kaartjes voor  #Wereld #docent #Kenia / Lut Martens groot succes! ; #Edukans. Wereldkaarten! Ook 

sponsoren?!    duifjes: http://twitpic.com/53aeoz   knuffel: http://twitpic.com/5e9sba 

Mail van Werelddocent:: Dag Allemaal, Deze zomer ga ik vrijwilligerswerk doen in Kenia. Ik ga als Werelddocent een onderwijsproject van 

Edukans met een groep gedurende twee weken op scholen helpen. 

 Meer informatie vind je op mijn weblog http://lutwerelddocentkenia.web-log.nl 

 Onderdeel van mijn reis is ook sponsorgeld te verzamelen. Ik heb luxe wenskaarten gemaakt. Belangstelling? Meer info op mijn weblog of in 

de bijlage. 

 

kunstknutselen 20 juni  

Marius van Dokkum  in Coda:  info Coda  Moeite waard!  

 

kunstknutselen 25 juni 

#Drakenboot #festijn ondanks/dankzij regen #spetterend! Knap Eigen Wijs naast Mudanthe #Cultureel 

verantwoord!   

 

Twitpic: Op #CulturelePleinmarkt #Apeldoorn leuke ontmoeting met #ToonStalpers. Vaak 

#inspiratiebron bij #workshops & #les 

 

 

In Groesbeek is een expositie van HEDENDAAGS HEILIG  ‘’Geloof verbeeld  van 29 mei tot en met 7 september                                                                                                            

De foto’s (en bijgaande site) zijn gemaakt door Marijke Bleeker Damstra                                                                                         

Heerlijk te combineren met wandelen langs de zevenheuvelenroute          PKN Groesbeek                                                         
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