Je mag gaan tekenen voor je eigen
plezier en een goed doel. Je maakt
een mooie tekening en wij maken
daar wenskaarten van.
Jouw ouders, grootouders en
andere familieleden kunnen een
setje van die kaarten kopen.

Tekening gemaakt door:

Leerjaar:

Jouw tekening als wenskaart

Zo maak je een mooie
tekening:
1. Kies een onderwerp dat jou
aanspreekt en dat iets met feest
te maken heeft, bijv. feestmuts,
feestvarken, verjaardagstaart,
verjaardagscadeau, slingers,
bloemen, dieren, ik hou van je,
Valentijn, Hiep, hiep hoera!, vlaggen
enz.
2. Viltstiften, wascokrijt, ecoline,
waterverf, kleurpotlood, alles mag
je gebruiken, ook door elkaar.
Maak het spannend en kleurrijk.
3. Één ding mag je helaas niet
doen: voorwerpen of uitgeknipte
figuurtjes opplakken; je tekening
moet vlak zijn.
4. Zet je naam met vetkrijt, viltstift,
of verf ergens in de tekening;
signeren heet dat, de tekening is nu
pas helemaal jouw tekening, uniek.
5. Schrijf en teken niet op de
achterkant van dit vel.
6. Doe je ogen even dicht,
fantaseer en....ga tekenen!

LET OP BIJ TEKENEN:
Blijf met tekst en details 2 cm
van de rand maar kleur wél
het hele kader vol!





-onderkant tekening-

NR.
(in te vullen door school; nummer
de tekeningen pas als ze klaar zijn)

Je mag gaan tekenen voor je eigen
plezier en een goed doel. Je maakt
een mooie tekening en wij maken
daar wenskaarten van.
Jouw ouders, grootouders en
andere familieleden kunnen een
setje van die kaarten kopen.

Tekening gemaakt door:

Leerjaar:

Jouw tekening als wenskaart

Zo maak je een mooie
tekening:
1. Kies een onderwerp dat jou
aanspreekt en dat iets met kerst
te maken heeft, bijv. kerstfeest,
kaarslicht, ‘t nieuwe jaar, kerstman,
sneeuwpop, sneeuwpret, kerstboom, kerstbal, kerststal, rendieren,
kerstgeschenk, enz.
2. Viltstiften, wascokrijt, ecoline,
waterverf, kleurpotlood, alles mag
je gebruiken, ook door elkaar.
Maak het spannend en kleurrijk.
3. Één ding mag je helaas niet
doen: voorwerpen of uitgeknipte
figuurtjes opplakken; je tekening
moet vlak zijn.
4. Zet je naam met vetkrijt, viltstift,
of verf ergens in de tekening;
signeren heet dat, de tekening is nu
pas helemaal jouw tekening, uniek.
5. Schrijf en teken niet op de
achterkant van dit vel.
6. Doe je ogen even dicht,
fantaseer en....ga tekenen!

LET OP BIJ TEKENEN:
Blijf met tekst en details 2 cm
van de rand maar kleur wél
het hele kader vol!





-onderkant tekening-

NR.
(in te vullen door school; nummer
de tekeningen pas als ze klaar zijn)

