
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? Ontwerp je eigen slakkenhuis 

 
 
De afgelopen weken hebben we veel tijd door moeten brengen in en rond ons eigen 
huis. Omdat iedereen hard zijn best doet om zoveel mogelijk in zijn eigen kot te blijven 
is het vaak niet mogelijk om andere plekken op te zoeken. Wie daar absoluut geen last 
van hebben zijn natuurlijk de slakken. Die dragen hun huis op hun rug en blijven op 
die manier altijd in hun kot, zelfs al zouden ze in het weekend naar zee gaan.  
De kunstenaar Patrich Van Caeckenbergh vond dat de slakken dit goed gezien 
hadden en besloot om hetzelfde te doen. Hij bouwde zijn eigen huis in een 
slakkenschelp waarmee hij overal naartoe kon gaan. Hieronder zien jullie hoe dit eruit 
ziet.  
 

 
Maak zelf een ontwerp op papier van hoe jij je huis in een slakkenschelp zou bouwen. 
Zijn er vanbinnen verschillende kamers? Is er een keuken aanwezig? Slaap je in een 
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waterbed of een hangmat? Zou je je schelp 
op je rug kunnen dragen als een grote 
rugzak of toch liever op wielen voorttrekken 
zoals te zien is op de foto’s hierboven?  
Ter inspiratie van je eigen ontwerp kan je 
eens kijken naar deze mooie 
slakkenhuizen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doe jij ook mee? Veel plezier! 

 

Tot snel, 

 

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

Simon en An-Sofie. 

 


