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Leerlijn  op De Regenboog:                                                                                                                                       

De   Techniekopdrachten voor de groepen 3 en 4 krijgen steeds meer vorm 

Opdrachten op maat of uitleg over de site?     Neem contact op met      anneke@adlj.nl  

 

En dan is het al weer  Herfst 

De ideeën voor nieuwe herfstopdrachten zijn er al;                                                                                            

de tijd om ze op de site te zetten is een ander punt.  zsm;) 

 

Op de Regenboog een workshop gevolgd van Joep Everts                                                                              

lesbrief Muziek met Minimale Middelen 

 

 

Op verzoek van collega’s gaan we met Helden aan de slag na de techniekronde 

 

VERWIJS  & DE MOEITE WAARD  :                                                   

 

Ik ga ervaringen opdoen op de  Kunstjaarbeurs                                     

Kom ook op zondag 25 september naar  Amsterdam om naast mijn werk te tonen,  dat van 350 

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

op van 50%  Er zijn nog enkele kaartjes beschikbaar 

 

Huistentoonstelling van Marius van Dokkum  elke vrijdag en zaterdagmiddag van 26 

augustus tm 1 okt van 13.00-17.00 in Ugchelen 

 

http://twitter.com/#!/kunstknutselen
http://www.adlj.nl/laed/category/techniekopdrachten/
mailto:anneke@adlj.nl
http://www.adlj.nl/laed/category/seizoensopdrachten/herfst/
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/22/overig-informatie/
http://www.adlj.nl/laed/2011/09/21/heldhaftige-helden/
http://www.kunstjaarbeurs.nl/
mailto:anneke@adlj.nl
http://www.mariusvandokkum.nl/
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EIGENWIJS: @ kunstknutselen   

Voor Markant Apeldoorn lessenserie ontwikkeld rond Kleur / beeld&beweeg:                               

Kakelbonte Kleuren         Bij de opening van de nieuwe Anne Frank school succesvol gebruikt. 

 

Geboortekaartjes gemaakt voor Gezondheidscentrum Aletta Jacobsstraat  

 

 

Zorgen moet je niet naken; zorgen moet je doen!                                                                                                               

Al 3 jaar dit kunstwerk willen maken en nu voor de Kunstbeurs gerealiseerd! 

 

Op 10 september stond  ik met eigen werk en kaartjes van eigen werk en cursisten / workshops in Woudsend  op de 

KUNSTMARKT . De kaartverkoop was een succes. Zondag  op de kunstbeurs in Amsterdam verkoop ik ook kunstkaarten                                              

B  e n ie u w d      n a a r      v o o r g aa n d e   N IE U W S B R IE V E N   ? 

http://twitter.com/#!/kunstknutselen
http://www.markantapeldoorn.nl/exec/frontpage/jafediciaca?id=5200-6e6c2e6d61726b616e742e50616765
http://www.adlj.nl/laed/2011/07/09/kakelbonte-kleuren/
http://www.medischcentrumaj.nl/
http://www.kunstjaarbeurs.nl/
http://www.woudsendonline.nl/coppermine/thumbnails.php?album=51
http://www.adlj.nl/laed/2010/03/20/tijdelijk-2/

