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Kerst net voorbij en al op naar Pasen?   

40 dagen met Haring   

Onderwijs Opdracht       voor workshops     uitleg over de site     info 

Acryl 160x100                   kunstkoop of kunstuitleen  info : anneke@adlj.nl 

  

http://twitter.com/#!/kunstknutselen
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2010/03/40dagentijd-met-Haring-uitleg2.pdf
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2010/01/Keith-Kruis.pdf
mailto:anneke@adlj.nl
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WORDVELD  Zoals beloofd: vervolg op WordFeud / Wordvilt : (wordveld / WORDPLEIN)  Bij mooi weer een lekker 

rustig pleinspel, bij koud weer ook ideaal voor de kantine of schoolhal.  

Word op veld plein of kantine  zoek even het juiste spel 

 

 

Marcel van Herpen   was bij de  COT in Ede.  Als cultuurcoördinator   was ik daar aanwezig en door 

mijn cursus ervaringsgerichtonderwijs natuurlijk al gewezen op deze inspirerende onderwijsmaker. Wanneer je grote en 

kleine mensen betrokken wilt hebben bij hun doen en laten: zeker klikken op  Marcel van Herpen o.a.: Een relatie van 21 

minuten en andere inspirerend materiaal 

 

Muziek:  Al eerder verwezen naar muziek met minimale middelen. Nieuwsbrief Klanklichaam van Joep 

Everts wellicht de moeite waard. Hij geeft een verwijzing naar  Creativi TIJD  (Je kunt niet altijd meteen zien wat de ander ziet) 

SchudKnutsels  Invaljuf Caroline beleefde samen met haar klas een leuke middag: combinatie muziek 

/ beeldend 

Creatieve vakken noodzakelijk?: Kunsteducatie: broodnodig voor het kinderbrein  

Kunstgebouw 

 

Cultuur Carrousel   We zijn op de Regenboog gestart met het Canon & Cultuur ( thema De 

Nederlandse Canon) Collega’s gebruiken de prachtige vensters van  entoen.nu  

 

Tafel mandala  Na de vakantie weer hard aan het werk? Tafel Mandala  combineert het nuttige 

met het aangename: tekenen (of HV) en rekenen. Laat kinderen zelf ontdekken met welke materialen deze 

combinatie kan worden uitgevoerd! Basis uitleg; ik hoop zsm met betere uitwerking te komen. 

 

Drama Natuurlijk weten we allemaal hoe belangrijk het is om leerlingen vrij te laten bewegen. Dat dit op veel 

manieren op te vatten en uit te voeren  is laat ik even in het midden. Wel handig misschien dat er een nieuw 

venster is aangemaakt bij Creatieve Opdrachten:  Drama: Doen! 

http://www.wordvilt.nl/
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/25/sport-en-spel/
http://www.marcelvanherpen.nl/
http://www.cot2012.nl/
http://cultuurcoordinator.nl/
http://www.ervaringsgerichtonderwijs.nl/
http://www.marcelvanherpen.nl/
http://us2.campaign-archive2.com/?u=8fc29a0e484e580e4e1837250&id=8adb5ff11b&e=69625e0e33
http://www.youtube.com/watch?v=H_hGQuTjI3U&feature=youtu.be
http://www.adlj.nl/laed/wp-content/uploads/2012/01/Meer-met-Muziek-papier-schudknutsel.pdf
http://vimeo.com/34776307
http://vimeo.com/kunstgebouw
http://www.adlj.nl/laed/2011/11/24/canon-cultuur-2/
http://entoen.nu/
http://www.adlj.nl/laed/2009/11/22/overig-informatie/
http://www.adlj.nl/laed/2012/01/30/drama-doen/
http://vimeo.com/kunstgebouw
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Expositie  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) 

 

 

 

 

Nieuwe Media  Wil je meer weten?  Anne Raaymakers heeft veel bruikbare tips 

 

Bijzonder Concert: ZepMusic  Naar het fantastische concert in Utrecht geweest van 

enthousiaste songwriters. Hou de site in de gaten voor een inspirerend concert volgend jaar! 

Heeft naast een mooie CD de link opgeleverd hieronder.  

Geluiden  Freesound  Volgende nieuwsbrief meer info over gebruik in het onderwijs; bijgaand 

alvast een voorproefje.    Zelf ideeën?  Deel ze met AdLJ  en wie weet wat het oplevert! 

supergeluiden   hond kat paard koe vogeltjes beer olifant  hiphop  jazzy  easy  repeat 1 piano  geest  vulkaan zee wind drup 

beat       bongo  wobble  hello flowers  jungle  djembe  djembe 2  drum  funk  fizzy  fixed  cushions grunge kick harp sax  gitaar 

robot      game over  log in accepted  robot walking memory moon  kodak printer alien robot chat drips  breath memorymoon 

 

Animatie in Apeldoorn  Promotie Animatie  Groepen 5 van de Regenboog Apeldoorn zijn 

bij HV bezig met animatiefilmpjes obv Markant  (Janko Bartelink en Nita de Winter)   Artikel 

Stentor  van vrijdag geeft een leuk beeld . Volg de media en bekijk  tzt alle mooie animaties waaronder 3 

van De Regenboog!  

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://www.anneraaymakers.nl/
http://wp.zepmusic.com/
http://www.freesound.org/
http://www.freesound.org/people/Timbre/sounds/95487/
http://www.freesound.org/people/mich3d/sounds/24965/
http://www.freesound.org/people/NoiseCollector/sounds/4914/
http://www.freesound.org/people/ERH/sounds/32043/
http://www.freesound.org/people/Benboncan/sounds/58277/
http://www.freesound.org/people/reinsamba/sounds/33827/
http://www.freesound.org/search/?q=bear
http://www.freesound.org/people/rockwehrmann/sounds/72464/
http://www.freesound.org/people/Simon_Lacelle/sounds/40849/
http://www.freesound.org/people/bebeto/sounds/554/
http://www.freesound.org/people/redhouse91/sounds/69611/
http://www.freesound.org/people/Heigh-hoo/sounds/19436/
http://www.freesound.org/people/-zin-/sounds/32158/
http://www.freesound.org/people/ERH/sounds/29870/
http://www.freesound.org/people/smcameron/sounds/51429/
http://www.freesound.org/people/Luftrum/sounds/48412/
http://www.freesound.org/people/pushtobreak/sounds/16796/
http://www.freesound.org/people/mich3d/sounds/12654/
http://www.freesound.org/people/VEXST/sounds/24940/
http://www.freesound.org/people/laya/sounds/20690/
http://www.freesound.org/people/Keygenerator/sounds/105248/
http://www.freesound.org/people/hello_flowers/sounds/34518/
http://www.freesound.org/people/lockingdread/sounds/34740/
http://www.freesound.org/people/junggle/sounds/27359/
http://www.freesound.org/people/junggle/sounds/27358/
http://www.freesound.org/people/Heigh-hoo/sounds/19433/
http://www.freesound.org/people/djduppy/sounds/23564/
http://www.freesound.org/search/?q=drum&f=tag%3Aloop+tag%3Adrum-loop&s=num_downloads+desc&advanced=0
http://www.freesound.org/people/rodedawg81/sounds/79565/
http://www.freesound.org/people/beatgorilla/sounds/20537/
http://www.freesound.org/people/beatgorilla/sounds/20477/
http://www.freesound.org/people/beatgorilla/sounds/20477/
http://www.freesound.org/people/pryght%20one/sounds/27130/
http://www.freesound.org/people/simondsouza/sounds/659/
http://www.freesound.org/people/plagasul/sounds/1279/
http://www.freesound.org/people/djgriffin/sounds/22015/
http://www.freesound.org/people/irrlicht/sounds/42349/
http://www.freesound.org/people/liquidhot/sounds/23516/
http://www.freesound.org/people/Syna-Max/sounds/54984/
http://www.freesound.org/people/suonho/sounds/27565/
http://www.freesound.org/people/suzenako/sounds/48664/
http://www.freesound.org/people/zippi1/sounds/18027/
http://www.freesound.org/people/harri/sounds/14259/
http://www.freesound.org/people/Opossum/sounds/22339/
http://www.freesound.org/people/g.no/sounds/23149/
http://www.freesound.org/people/g.no/sounds/23149/
http://www.youtube.com/watch?v=ISYKKn7RQb4
http://www.markantapeldoorn.nl/exec/fronthome
http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/10345537/Knutselen-met-klei-en-filmpjes.ece
http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/10345537/Knutselen-met-klei-en-filmpjes.ece
http://www.adlj.nl/laed/2010/03/20/tijdelijk-2/

