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Sinterklaas is zich vast aan het opmaken voor de komende heerlijke avondjes! Bij Klaas z’n Kop 

kunnen kinderen zich  er heerlijk op uitleven.  Kijk bij Sinterklaas Opdrachten 

Bestaat Sint WEL of NIET? Bij de Sinterklaasopdrachten  wordt verwezen naar een zeer interessant 

artikel MET antwoord 

 

Jike gaat door met de tekenlessen 1x14 dg.  op de vrijdagochtd bij AdLJ. :                                                            

Upside Down: Down Upside!                                                                                                                                       

Meer kandidaten (met lichte beperking) zijn van harte welkom om aan te sluiten.  Mail/bel voor info 

 

 

Eenvoudige opdrachten waarbij kennis wordt gemaakt met DIEPTE WERKING (Perspectief) bij 

Basistechnieken Tekenen    Binnenkort volgen de moeilijker vervolgopdrachten. 

 

 

Trendrapport ICT PO VO                                                                                                                   
Op de hoogte van ontwikkelingen ICT in het onderwijs via  KennisNet 

 

VERWIJS  & DE MOEITE WAARD  :                                                   

Sprekers Café (Ontwerp banner AdL)  geeft een workshop voor de perfecte Pitch!                                                                                                  

Op 25 November bij CoffeePitchApeldoorn  NextLevel   

Karla Kassenaar  verrast met geometrisch abstract werk in Galerie Loolaan.                                               

Helaas is de expositie al geweest maar er is een herkansing tm  november in  Randerode 
Apeldoorn 

Expositie van Lara Kassenaar en Lia van der Burgt dit en komend weekend in Galerie 

Loolaan Apeldoorn 

 B  e n ie u w d    n a a r    v o o r g a a n d e    NIEUWS BRIEVEN   ? 

http://www.adlj.nl/laed/2009/11/27/sinterklaas/
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/25/tekenen/
http://innovatie.kennisnet.nl/wp-content/uploads/2011/11/LR_Trendrapport_Kennisnet_PO_VO_01bWT.pdf
http://www.sprekerscafe.nl/Sprekers_Cafe/Home.html
http://www.coffeepitchapeldoorn.nl/cpa-next-level-2011/
http://www.karlakassenaar.nl/geometrisch%20abstract.htm
http://mijn.ecabo.nl/zoeken/Leerbedrijf/Index/55406?returnUrl=%2Fzoeken%2FZoeken%2Falle-bdr%2Falle-la%2Falle-la%2Falle-rg%2Falle-pl%2FAPELDOORN%2F0%2F1904%2Falle-kw%2Falle-kr%2Fgeen-code%2Falle-lp%2Falle-lp%2Falle-lw
http://www.ateliersapeldoorn.nl/
http://www.ateliersapeldoorn.nl/
http://www.adlj.nl/laed/2010/03/20/tijdelijk-2/
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EIGENWIJS: @ kunstknutselen   

OPEN AdLJ  

Kunst en Kaarten Knutselen 19 november van 11.00-16-00.                                                                      
Welkom!  5 november liep  erg goed. 

 

 

 

 

Werk in opdracht:                                                                                                        

Badgasten naar een werk van Alberto Morrocco ( olieverf 80x120) 

 

 

 

 

Acryl en hars      50x50                                                                                                 
Experiment waar een kleurrijk en veelvuldig vervolg op komt. 

 

 

Bij AdLJ was een workshop etsen met Tim Hinterding op maandagavond.                                                                             

Voor herhaling vatbaar! 

 

Maandagochtend tekenles:                                                                                                                                           

Ria is terecht zeer tevreden over haar geheel eigen schilderij! 

Acryl 100x100 

 

 

http://twitter.com/#!/kunstknutselen
http://www.google.nl/search?tbm=isch&hl=nl&source=hp&biw=1093&bih=407&q=Alberto+Morrocco&btnG=Afbeeldingen+zoeken&gbv=2&oq=Alberto+Morrocco&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=0l0l0l2059l0l0l0l0l0l0l0l0ll0l0
http://www.timhinterding.nl/
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Op  

verzoek:   

 

Meerdere 

kaartjes                 

gemaakt.                            

Te kijk en                           

te koop                  

bij AdLJ 

En dan                      

hebben                            

we het                               

nog niet                        

eens                                

over                                      

de                   

kerst             

kaarten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


