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Er zijn veel nieuwe opdrachten op de site gezet. Hier enkele verwijzingen: 

 

Kerstboom-Schrijf-Slinger 

 

 

 

Engel-Glas-in-lood 

 

 

 

Engel-Origami-Hempi 

 

 

 

Kerstboom-Rol&Rijg 

 

 

 

Kerst-Kegels 

 

 

 

En, al verslaafd aan WordFeud? Ik niet: ik hou daar geen tijd voor over. Was altijd wel graag 

aan het scrabbelen met Beppe! Vind Wordvilt daarom een fantastische uitvinding en sluit 

daar bij aan door in januari gratis WORDVELD (WORDPLEIN) voor jullie te maken. 

 

http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/Kerstboom-Schrijf-Slinger.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/Engel-Glas-in-lood.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/Engel-Origami-Hempi-.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/Kerstboom-RolRijg.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2009/11/Kerst-Kegels.pdf
http://www.wordvilt.nl/
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VERWIJS  & DE MOEITE WAARD  :    

 Op Marken Haven (Immendaal)  

tonen cursisten (waaronder ikzelf) van   Marius van Dokkum   

van 19 december tm eind februari 2012  gemaakt werk.  

 

Van mij ‘hangen’ puber Hedde en kleuter Anne (olieverf 20x20) 

 

 

Regelmatig verwijst de handige onderwijssite van  Pols Nieuwsbrief naar AdLJ  en het komt 

meerdere malen voor dat de verwijzing het meest gelinkt is. Dat geeft mij wel energie!    

 

Dit jaar de Culturele Onderwijs Tentoonstelling  COT in Ede.  Alle  cultuurcoördinatoren   

gaan  daar natuurlijk graag naar toe!  
  

Wat schetst mijn verbazing: in de Promtiefilm COT   spreek ik het slotwoord!  Waarom is cultuur zo 

belangrijk? Wanneer je dat niet voelt, kijk dan naar  Kunst en leren     

 

Cultuur en Onderwijs Beurs 

De Cultuur en Onderwijs Beurs CEOB -klik hier is speciaal voor iedereen met een hart voor 

cultuureducatie. Op onze landelijke vakbeurs ontmoet u interessante cultuuraanbieders en doet u 

inspiratie op voor uw school, gemeente of regio. 

 

Geïnteresseerd in het rijke aanbod van cultuureducatie? Reserveert u dan vrijdag 20 en zaterdag 21 

januari in uw agenda. Op deze data vindt de CEOB plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Lees meer over de 

beurs in onze folder: Folder Cultuur en Onderwijs beurs. klik hier   Bestel klik hier uw (gratis) 

toegangskaarten met de code JUF2011 

 

 Zin  een bijzondere gebeurtenis op zaterdag 24 december?                                                                                            

Welkom bij Het Bolwerk in  Apeldoorn! meer info                                                                                                                                     

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.atlant.nl/paginas/atlant/markenhavenhetimmendaal
http://www.mariusvandokkum.nl/
http://web.dm-s.nl/?id=157-f1a685df6526e9b5a62efff9e637fcf5
http://www.cot2012.nl/
http://cultuurcoordinator.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=HJEoRrysg0g
http://www.cultuurnetwerk.nl/producten_en_diensten/publicaties/pdf/verslag_Kunst-en-Leren2011.pdf
https://webmail.pcboapeldoorn.nl/owa/redir.aspx?C=a04f0d54e18a482c88fae6da9e86c859&URL=http%3a%2f%2fwww.ceob.nl
https://webmail.pcboapeldoorn.nl/owa/redir.aspx?C=a04f0d54e18a482c88fae6da9e86c859&URL=http%3a%2f%2fwww.ceob.nl%2fFolder_ceob_LR.pdf
https://webmail.pcboapeldoorn.nl/owa/redir.aspx?C=a04f0d54e18a482c88fae6da9e86c859&URL=http%3a%2f%2fwww.ckplus.nl%2fceob.html
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2010/03/Geachte-leerkrachten-van-de-scholen-in-Osseveld-Woudhuis.pdf
http://www.adlj.nl/laed/2010/03/20/tijdelijk-2/
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EIGENWIJS: @ kunstknutselen   

Helaas te weinig geschilderd maar wel lekker creatief bezig geweest. Gedichten voor de Goed Heiligman, Kerstknutsels 

voor school en kaarten: Kerstkaarten voor onszelf, voor school, voor bedrijven …                                                                                             

Heerlijk: al die goede wensen. En nu samen maar hard werken aan een goede uitkomst! 

 

 

 

 

 

 

http://twitter.com/#!/kunstknutselen

