Knutselopdracht
Jongens en meisjes, hierbij een leuke knutselopdracht.
KlasseTaal is een afdeling van de Bond tegen vloeken. Deze stichting heeft een mooie bus.
Op de bus staat Onderweg voor eerbied en respect. Hiermee vertellen we aan iedereen waar we voor staan.

Probeer de bus zo goed mogelijk na te maken.
Je hebt nodig:
-twee lege theedoosjes (van 20 theezakjes)
-schaar
-lijm
-wit papier
-grijs of blauw papier voor de ramen
-zwart papier voor de bumpers, spiegels
-de afbeeldingen van pagina 2
Zo maak je de bus.
1. Knip van één theedoosje de deksel af en vouw
het doosje schuin in het andere doosje. Zie foto.

2. Knip het schuine doosje zodanig dat je de vorm
van een busje ziet. Plak de doosjes aan elkaar.

3. Beplak de hele vorm met wit papier.

4. Beplak de bus tot hij op de echte lijkt.
Print hiervoor pagina 2 in kleur uit *

•
•
•
•

De grote driehoekige vlakken komen op de zijkanten van de bus.
De logo’s van KlasseTaal komen op de neus en op de achterkant van de bus.
De logo’s van de Bond tegen vloeken komen op de voorste deuren.
Knip de wielen van pag. 2 uit en plak ze op karton dat je nog over had van het tweede doosje.
Knip de wielen uit en plak ze op de bus.

Nu nog zorgen voor ramen, lampen, spiegels, bumpers en je bus is helemaal klaar.
* In plaats van printen mag je ook zelf kleuren of de bus beplakken met gekleurd papier.
De kleuren mogen best een beetje afwijken.

De papegaaien uitknippen
en op de figuren hieronder
plakken. Zie foto bus.
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Ik ben heel benieuwd naar jullie resultaten.
Maak een foto van je werkstuk en stuur deze op naar kees@klassetaal.nl
Vriendelijke groeten van
Kees Hazeleger, gastdocent KlasseTaal
Hou je van knutselen? Maak in plaats van een busje een KlasseTaalboot, -vliegtuig of -raceauto.

