
Aan alle leerlingen van de 1ste graad 

 

 

Beste leerlingen, 

 

Hier zijn we weer. Hieronder vind je een nieuwe creatieve opdracht. Het is zeker 

geen verplichting, maar het kan een leuke aanvulling zijn.  

 

Wat houdt het in? Wij geven jullie een aanzet, aan jullie om hier iets unieks mee te 

doen! Maakte je een foto/tekening/collage/... ? Maak er een foto van en stuur deze 

door naar foto@sabkzottegem.be  

Heb jij of je mama/papa een instagram – of facebookaccount? Post dan een foto van 

je unieke werkje, graag met volgende hashtags: 

#sabkzottegem 

#sabkzottegemvanuitdeliving 

#samencreatief 

#kunstenquarantaine 

 

 

Opdracht van deze week? Pantoffels voor groot en klein, voor de hele familie 
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Wat heb je nodig: 
 

- schaar/plakband/lijm/nietjesmachine 
- karton of stevig papier voor de zool (pizzadoos, cornflakesdoos is bruikbaar) 
- allerlei papiersoorten om de pantoffel aan te kleden 

o gekleurd papier, inpakpapier, tijdschriftenpapier… 
o wit papier waar je met stiften een leuk patroon op kan tekenen 

- allerlei stoffen, linten, wol, draad, touw, knopen… om de pantoffel verder af 
te werken 

 
Werkwijze: 
 

 
1. Neem de maat van de voet voor wie je een pantoffel wil ontwerpen. Je 

neemt daarvoor best een schoen want die is iets ruimer dan de blote voet, 
zodat de pantoffel zeker niet te klein is. 

 
2. De zolen uitknippen en bekleven met papier of stof. Leg de stof of het papier 

onder de zool, kleef die erop, en knip pas dan de restvorm weg.

 



 
3. Een bandje kan je maken uit papier, of papier dat je bekleeft met stof. Knip 

een strook groter dan de breedte van de zool en plooi die om aan de 
achterkant. Pas hoe breed de band moet zijn. Maak vast met lijm of 
plakband. 

 
 

4. Nu kan je de pantoffel verder afwerken met allerlei materialen. 
 

 
 
 
 
 

Doe jij ook mee? Veel plezier! 

 

Tot snel, 

 

Vriendelijke groeten van Frank, Charlotte, Rosa, Adinda, Reinhard, Céline, Roos, 

Geertrui, Simon en An-Sofie. 

 


