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mooie maskers met emoties

Blij, Boos, verdrietig, sluw. de leerlingen maakten maskers 
met verschillende uitdrukkingen. Foto's: johannes odé 

FeijenooRd

Feijenoord – stel je voor: je wilt een blij 
gezicht tekenen. of juist een hele boze of ver-
drietige uitdrukking. waar moet je dan op letten? 
hoe zorg je ervoor dat de emotie die je wilt laten 
zien, duidelijk zichtbaar is? dat leerde groep 8 
van basisschool de schalm op 16 februari tijdens 
het project ‘stel je voor’. tekst: sharon van oost

Vandaag schilderen de leerlingen maskers. Ze 
maken een masker dat een emotie uitbeeldt die zij 
zelf vaak voelen. Bijvoorbeeld vrolijk of verdrietig. 

kleuren 
Denzel (11): ‘Ik voel me vaak blij. Ik laat dat in 
mijn masker zien door een grote mond te schilde-
ren. De mondhoeken staan naar boven. Ik heb ook 
een paar lachrimpels gemaakt bij de ogen.’  

Leonilda (11): ‘Door bepaalde kleuren te 
gebruiken, kun je emoties laten zien. Als je 
veel felle kleuren gebruikt, ziet dat er vrolijk 
uit. Donkere kleuren passen bij een droevige 
emotie.’

verschillende uitdrukkingen 
Het masker van Mathilde (12) heeft een sluwe 
uitdrukking. ‘Dat zie je aan de smalle pupil-
len en de ondeugende lach. Ik gebruik deze 
uitdrukking vaak. Ik haal namelijk veel streken 
uit met mijn broertje’, giechelt ze. Het masker 
van Oussama (11) drukt verschillende emoties 
uit. ‘Ik voel vaak meerdere emoties tegelijker-
tijd. Als ik een grapje uithaal, voel ik me een 
gemenerikje. Maar ik moet er meestal ook wel 
om lachen.’

rotterDamse FiLmster 
Puti (13): ‘de Première van de 
Film was heel cool.’ 

BraakseLs UitPLUiZeN
oP Zoek naar muiZenBotjes 
in BraakBallen van uilen  

De cLUB vaN 1-1-2
mee met de helikoPter van 
het traumateam

ritmiscHe GYmNastiek  
kelseY (12) hoort Bij de Beste 
twirlers van nederland

kLeUrriJke WaNDeLiNG
versierde tegels Fleuren de 
straten van vreewijk oP

3 4 8 9 11


