18 maart 2021

Hoi BSO kinderen en ouders,
Wij hebben nu een jaar lang te maken met corona. Een bijzondere tijd. Wij hebben
allemaal herinneringen aan deze tijd, denk bijvoorbeeld aan een les via zoom,
sporten zonder je papa en mama langs de lijn of mensen met mondkapjes in de supermarkt.
Misschien heb je dit wel vastgelegd met foto’s of kan je plaatjes uit kranten/tijdschriften knippen of
misschien kan je zelf wel iets tekenen. In deze activiteitenbrief gaan wij namelijk fotolijstjes maken
waarmee je deze herinneringen kan ophangen of iemand cadeau kan geven. Of je kan natuurlijk ook
andere foto’s in deze lijstjes doen .
Veel plezier ermee!
Heel veel groetjes van ons allemaal,
De BSO pedagogisch medewerkers van Quadrant

4-6 jaar
Als je oude fotolijstjes heb, kan je deze versieren met allerlei materialen. Denk aan knopen, stukjes
stof, geknipte rietjes of stukjes papier. Kijk wat je hebt en versier je lijstje daarmee. Maak er iets moois
van!
Maar we kunnen ook zelf lijstjes maken van bijvoorbeeld ijsstokjes.
Leg de ijsstokjes in een vierkant/rechthoek. Kijk hoe groot je karton moet zijn, waar je de ijsstokjes dan
opplakt. De ijsstokjes ga je versieren met stiften. En als laatste plak je de foto, plaatje of tekening erin.
Een andere manier is om ijsstokjes onder elkaar te leggen, net zoveel dat er haaks een ijsstokje op
past aan de achterkant. Plak met houtlijm twee ijsstokjes in de lengte aan beide kanten eroverheen,
zodat alle stokjes vast komen te zitten. Goed laten drogen. Omdraaien en dan versieren. Dit kan ook
leuk met gekleurd plakband. Als laatste plak je de foto erop.

Ook leuk. Plak de ijsstokjes in een vierkant en laat de achterkant ‘open’. Omwikkel de ijsstokjes met
wol. Plak in het midden van het bovenste ijsstokje een knijper, daaraan kan een foto worden geklemd.
Maak een fotohanger van een tak. Zoek buiten een dikke tak.
Omwikkel de tak met allerlei kleuren wol. Plak er twee knijpers op (met
sterke lijm.) Hier kan een foto tussen worden geklemd. Maak een lange
draad vast aan twee kanten van de tak, zodat het kan worden
opgehangen.
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Een andere manier is om van schoenendoosdeksels een lijst te
maken. Beplak of verf de binnenkant en de buitenkant van de
opstaande randen. Heb je meer schoenendoosdeksels? Dan is het
leuk om die aan elkaar te maken met plakband aan de achterkant. Zo
heb je een mooi frame voor meerdere foto’s.

7 jaar en ouder
Misschien vind je de ideeën die beschreven staan bij 4-6 jaar ook leuk om te doen!
Hier nog wat andere ideeën.

Zelf een lijstje maken van takken. Ga naar buiten en zoek takken. Leg de takken in een rechthoek of
vierkant. Zorg dat het geheel wel recht wordt. Met touw bind je de hoeken aan elkaar. Nu kan je foto
erachter worden geplakt. Je kunt dit ook doen met meerdere dunnere takken. Maak dan steeds een
bosje takken en doe er een touwtje omheen. Maak zo de verschillende zijden om een frame te maken
en bindt dan de takken in de hoeken weer stevig vast met touw. Plak er een karton/papier achter. Bij
grotere takken kun je een grote lijst maken, zodat er meerdere foto’s in kunnen.

Maak een lijstje van een rechthoekig stevig papier. Knip een rechthoek of vierkant uit een stevig stuk
gekleurd papier. Bepaal hoe groot je de binnenkant waar de foto op komt, het fotoframe, wilt hebben
en vouw dan alle zijden om. Knip de hoeken uit. Zie foto 1. Versier dan alle zijkanten. Neem een
potlood en rol dan de zijkanten stevig om het potlood, met de versiering naar buiten. Haal het potlood
eruit en plak het opgerolde papier vast. Doe dit met alle 4 de kanten. Zo ontstaat er een leuke fotolijst.
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Een fotolijst van karton en stof. Snijd een vierkant of rechthoek uit
karton. Teken en meet vanaf de zijkanten af hoe breed je de randen
van je lijstje wilt hebben en snij dan de binnenkant uit.
Verstevig alle randen met een extra reep karton (eventueel plak je daar
repen fiberfill op dan krijg je de rand wat boller). Leg nu je frame op een
stuk stof wat groot genoeg is. De goede kant naar buiten. Plak de stof
langs de zijkanten aan de achterkant vast. Knip de binnenkant in een
soort kruis open en plak dit ook vast aan de achterkant. Zie foto. Nu het
geheel op een stuk passend karton plakken. Je fotolijst is klaar!
Eventueel kan je nog een reep van karton als standaard achterop je
lijstje plakken zodat het geheel kan staan.

Geen lijstje maar een
fotoherinneringsdoosje. Zoek een klein
doosje met deksel en pak daar zigzag
een reep papier in. Het begin in het
deksel en het einde op de bodem van
het doosje. Let goed op dat je het goed
als zigzag erin plakt.
Op elk vlak plak je nu een foto, tekst of
plaatje uit de krant/tijdschrift. Of je
schrijft en tekent iets over deze tijd. Zo
maak je jouw eigen herinneringsdoosje!

Extra info voor ouders en opvoeders
Het maken van fotolijstjes is ook leuk om met het hele gezin te
doen. Jullie maken samen een groot project met foto’s en
herinneringen van deze tijd als gezin. Daarbij kan er dan
gesproken worden over wat je kind(eren) bezig houdt. Voor hen
is dit ook een heel bijzondere tijd.
Neem hiervoor een grote plank of een groot stevig stuk karton.
Beplak dit met papier of stof. Wikkel er nu touw omheen, zodat er
‘waslijnen’ ontstaan en knoop dit aan de achterkant stevig vast.
Zet het touw met stevig plakband vast aan de achterkant zodat
deze niet gaan ‘zakken’. Met kleine knijpers kunnen nu foto’s of
teksten aan de lijnen worden gehangen. Het geheel kan natuurlijk
worden versierd door in de hoeken papieren of stoffen bloemen
of iets dergelijks te plakken.

Nog even een reminder van vorige week waarvoor je nog kan aanmelden.
Van 26 maart t/m 2 april zijn de Media Ukkie Dagen
Tijdens dit landelijke evenement staat de media-opvoeding van jonge kinderen (0-6 jaar) centraal. Het
thema dit jaar is 'Ik zie, ik zie wat jij niet ziet'.
Kijk voor meer informatie op Media Ukkie Dagen (bibliotheekgouda.nl) of op
mediaukkiedagen.nl. (De naam is wat misleidend, want er is ook info voor oudere
kinderen).
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