
Kunst 
dat Rijmt
Beste kinderen en ouders, 

De scholen zijn gelukkig weer open, dat is geweldig! We kunnen weer lekker aan de slag en  
daarom heeft Cool kunst en cultuur een super leuke opdracht om je brein en handen weer  
áán te zetten. De opdracht is voor alle basisschoolkinderen uit Dijk en Waard en kan thuis  
worden gemaakt. Misschien mag je er ook wel in de klas aan werken. En wist je dat je er ook nog 
toffe prijzen mee kunt winnen? Lees snel verder!

Dé opdracht!
De opdracht heet: Kunst dat Rijmt! Voor iedere leeftijd hebben we twee gedichten uitgekozen.  
Je kiest uit de twee gedichten het gedicht dat je het meeste aanspreekt. Over dit gedicht maak je 
zelf een kunstwerk. Dat kan op papier of karton, als het maar ‘plat’ is. Laat je fantasie helemaal 
de vrije loop, want álles mag!

Als het kunstwerk af is, lever je het in bij Cool kunst en cultuur in Heerhugowaard of  
De Binding in Zuid-Scharwoude. Een speciale jury kiest vervolgens het mooiste kunstwerk uit.  
De winnaar mag samen met kunstenares Charlotte Samuels het kunstwerk namaken op een heel  
groot doek! Het doek wordt vervolgens tentoongesteld in de gemeente. Daarnaast kun  
je ook nog een workshop voor de klas winnen. Je mag dan kiezen uit een workshop  
muziek maken, toneelspelen of tekenen en handvaardigheid. Kunstenares Charlotte gaat je nog 
meer vertellen over de opdracht in onderstaand filmpje. 
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Wat heb je nodig?
• Een groot vel papier of karton (maximaal 40 cm x 60 cm)
• Spullen waar jij goed mee kunt tekenen en knutselen. Denk bijvoorbeeld aan potlood, stift, 

schaar, prikpen, lijm, verf, kwast, stempels, zand, draad, knipsels, stof etc. 
• De twee gedichten (zie volgende pagina’s)

Tip! Heb je niet zoveel materialen in huis? Vraag het dan aan een vriendje of vriendinnetje of de 
juf of meester. Misschien heeft die wat voor je dat je mag gebruiken!

Inleveren
Als je kunstwerk klaar is, dan doe je het volgende:
• Vul de strook met al je gegevens in, knip deze uit en plak hem op de achterkant van je  

kunstwerk.
• Knip ook het gedicht dat je hebt gekozen uit en plak deze ook op de achterkant van je  

kunstwerk. 

Inleveren kan tot uiterlijk vrijdag 9 april 2021 bij:

Cool kunst en cultuur
Coolplein 1
1703 XC Heerhugowaard
maandag t/m vrijdag van 13:00 - 17:00 uur

CEC De Binding
Bosgroet 12
1722 KA Zuid-Scharwoude
woensdag 7, donderdag 8 en vrijdag 9 april van 13:00 - 17:00 uur

De winnaar krijgt uiterlijk maandag 19 april persoonlijk bericht! 

Voor- en achternaam: 

Leeftijd: 

Telefoonnummer:

E-mailadres:

School:

Groep: 

Invulstrook - contactgegevens



Gedichten groep 1-2

Tommie houdt van mooie bloemen  
(door Marianne Busser en Ron Schroder) 

Tommie houdt van mooie bloemen
In elke kleur- van rood tot blauw

Soms plukt hij bloemen voor zijn mama
En zegt dan: kijk, die zijn voor jou

Nu staat er weer een vaas op tafel
En apetrots staat hij erbij

Dit is de mooiste bos, zegt Tommie
Die mama heeft gehad van mij.

Schone handjes 
(door Miep Diekmann. Uit het boek:  ‘Ik zie je wel, ik hoor je wel.’)

Schone handjes
Schone tandjes
Schoon gezicht

De dag gaat dicht
Uit is het licht

Hallo, zegt het bed
Ben je daar weer?
Want ik dacht net

Die komt niet meer
Kom er maar lekker onder gekropen

Morgen vroeg gaat er weer een dag open



Gedichten groep 3, 4 en 5

De kinderen uit de Rozenstraat 
(door Han G Hoekstra. Uit het boek:  ‘rijmpjes en versjes uit de nieuwe doos’ ) 

De kinderen uit de Rozenstraat 
hebben altijd vuile handen,

ze hebben meestal een gat in hun mouw,
en ongepoetste tanden.

De kinderen uit de Rozenstraat
Hebben altijd slordige haren,

Ze hebben vaak een splinter in hun hand,
En builen, bulten en blaren.

De kinderen uit de Rozenstraat
Lopen meest op blote voeten,
Ze zijn de hele dag op straat,
Alsof ze nooit eten moeten.

De kinderen uit de Rozenstraat,
Schijnen zich nooit te verschonen,

Ze mogen alles wat ik niet mag.
‘k Wou soms wel in de Rozenstraat wonen…

Lijmen 
(door Joke van Leeuwen)

Ik had drie beestjes,
drie beestjes van steen.

Een vogeltje.
Een veulentje.
Een varkentje.

Ze zijn gevallen.
Ze braken stuk.

Ik heb ze gelijmd.
‘t is bijna gelukt.

Ik heb drie beestjes.
Drie beestjes van steen.

Een volentje.
Een veukentje.
Een vargeltje



Gedichten groep 6, 7 en 8

Geduld 
(door Joke van Leeuwen) 

Als die venijnige 
ijzeren harige

Virusjes die je niet ziet

Als die rondhoppende
in de war schoppende

Piepkleine stukjes verdriet

Weg zullen kwijnen
En daarna verdwijnen

Dat nergens nog één overschiet

Dan zal ik je kussen
Maarja, ondertussen
Doe ik dat maar niet.

Niemand thuis 
(door Jan ‘t Lam)

Niemand thuis eindelijk
alleen met mezelf en de kat

ben ik mijn eigen beest radio op z’n
hardst brul boven alles uit op jacht

slinger door de kamer aan de lamp, plof
met een snoekduik op de bank, snuffel in

alle hoekjes van de kast, vreet de
koektrommel leeg zonder handen
Eindelijk alleen met mezelf en de

kat speel ik in het wild


