
Aan alle leerlingen van de 2de graad 
 
Beste leerlingen, 
 
Hoi, hoi , hier zijn we weer! Wij 
hebben een volgende opdracht 
voor jullie, deze week maken we 
kleurrijke visjes die we kunnen 
vangen in het water! 
 
Wat heb je nodig: 

- plastieken insteekhoes, transparant 
(Kan eventueel ook een gekleurde hoes zijn) 

- A4 papier (zelfde grootte als hoes) 
- alcoholstiften of watervaste stiften 
- schaar, nietjesmachine 
- voor de vulling allerlei licht materiaal: restjes plastiek van verpakkingen in stukjes 

geknipt, kleine stukjes piepschuim, wol, plastieken dopjes… 
 

Indien je graag wil vissen: 
- badkuip, emmer of zwembad(je) 
- stok of tak 
- ijzerdraad, tang 
- voor de lus van de vis: touw of plakband 

 
Werkwijze: 
 

                
 

           
 

- Tekening maken van een vis (niet groter dan de insteekhoes, maar groot genoeg) 
Voorlopig moet je enkel de contour tekenen 

- Tekening in de hoes steken en overtekenen met alcoholstift of watervaste stift. 
Het schetsblad eruit nemen. Hoes omdraaien en achterkant doortekenen. 

  



We gaan de vis verder uitwerken, zowel voor als 
achterkant. Voor verdere uitwerking kan je 
inspiratie halen bij de schilder Paul Klee.  
 
 
 

 
 
 

- Vis dubbel uitknippen een cm verder dan de omtreklijn.  
- Hier en daar vastmaken op de lijn van de tekening met een nietjesmachine. 
- Vis opvullen met allerlei licht materiaal en volledig dichtnieten. 
- Een lus maken van touw of plakband en bevestigen aan de vis met nietjesmachine. 
- Een vislijn kan je maken van een stok met een haakje van ijzerdraad.  

 
 

    Veel visplezier! 
  

Paul Klee, de goudvis  
 



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 
 
Tot snel,  
Groetjes 
 
Frank, Charlotte, Rosa, Reinhard, Adinda, Céline, Roos, Geertrui, Simon en An-Sofie. 
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