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  BBoozzee   bbaazzeenn  ooppddrraacchhtt   
Door Eveline Lambrechts 

 
Ben je Corona ook beu en heb je nood om je eens af te reageren? 
Dan is deze opdracht echt iets voor jou!  
 
Materiaal  

	
	

  
Warme kleuren    koude kleuren 

- penselen 
- papiertape 
- oude kam en tandenborstel 
- wc papier en wc-rolletje 
- elastieken 
- alcoholstift en/of zwarte fineliner 
- dik papier (minimum 125 gram) 

(dun papier kan deze opdracht echt niet aan) 



Kijk eens welke verf je in de kast hebt staan; plakkaat- of 
acrylverf? Of misschien wel waterverf of staat het er niet op? 
Bij deze opdracht kan je alle soorten combineren dus geen nood! 
 
Krijg je het warm van Corona of laat het je helemaal koud? 
kies de kleuren die het beste bij je gevoel passen. 
 
Stap 1. 

  
 
stap 2. 

 
 
 

Plak met papiertape verschillende lijnen op je 
blad. Dit kan de eerste letter van je naam zijn 
of gewoon willekeurige lijnen.  
 
 
Klein tipje : plak de tape een beetje verder dan 
je blad, zo blijft het gemakkelijk liggen en 
kan je het later er gemakkelijker aftrekken.  

Verf de vakjes tussen de tape zwart. Zorg ervoor 
dat je verf niet te loperig is anders kruipt deze 
onder de tape.  
 
Je kan deze stap ook overslaan of een andere 
kleur dan zwart gebruiken.  



stap 3. 

 
 
stap 4.  

 
 
stap 5. 

 

Leg een plastiek op het gras of terras en Doe 
oude kleren aan. Plak je papier vast op de 
plastiek zodat het niet kan wegwaaien.  
 
Je kan deze opdracht ook binnen doen maar 
pas dan wel op voor verfspatten tegen het 
behang of het plafond.  

Dop je penseel in de verf. Hou deze met ÉÉn 
hand achteraan vast boven je papier en tik 
met de andere hand op het midden van de 
penseel.  
 
Maak je maar eens goed boos terwijl je dit 
doet.  
 
 

Doe een andere kleur verf op een oude kam en 
borstel er met een oude tandenborstel heen en 
weer over. Kan je dit ook snel? 
 
Hierdoor krijg je hele fijne spatten op je 
tekening. De hoekjes niet vergeten hÉ boze 
baas! 



stap 6.  

  
 
stap 7. 

 
Ken je zelf nog een originele manier om verf te spatten? Ja? 
Laat het me zeker weten!  
 
Terwijl je tekening in het zonnetje droogt, kan je als een echte 
boze baas draaikolken maken met je penselen, tandenborstel en 
kam in water.  

Maak een blaaspijp door een 
wc-rolletje doormidden te 
knippen en vast te plakken 
met tape.  

 

Neem een blaadje wc papier, 
vorm een propje, rol het in  
een andere kleur verf en 
schiet het door de blaaspijp 
op je papier. 
(Je kan dit ook met een 
elastiekje doen.) 
 



 
Stap 8.  

 
 
Stap 9.  

 
 
 
 
 
 

Pas wanneer de verf volledig droog is 
mag je de tape er voorzichtig 
aftrekken.  
 
Doe je dit te snel dan scheurt je 
papier, dus hou je in boze baas! 

Schrijf met een alcoholstift of zwarte 
fineliner op de witte lijnen wat je voelt;  
 
 

- Wat voel je? Ben je bang? Boos? 
Verdrietig? Teleurgesteld? Blij? 

- Wat mis je?  
- Wat hoop je? 
- Wat vraag je je af? 

 
  



 
Tips om te praten met je kind over Corona :  
 

LLuuiisstteerr  vvoooorraall  
Elk kind is anders en gaat op zijn eigen manier met heftig nieuws om. Stel 
daarom vragen en laat je kind vooral zelf vertellen. Wat heeft het gezien, 
gehoord en gelezen? Wat vindt het ervan? Vertrek ook vanuit de behoeftes 
van je kind of je leerling: wil het praten, wil het vooral meer informatie, 
met zijn gevoelens aan de slag, of het laten bezinken? 

GGeeeeff  eemmoottiieess  eeeenn  pplleekk 

Het is logisch dat kinderen angstig, onrustig of wantrouwig zijn. En het is 
belangrijk dat ze die gevoelens kunnen uiten. Dat kan door over het 
nieuws te praten, te tekenen of te schrijven. Dat helpt kinderen om hun 
indrukken te verwerken. Je hoeft je eigen emoties niet te verstoppen, 
maar het is wel belangrijk dat je ze meteen ook duidt. 

BBlliijjff  bbiijj  ddee  ffeeiitteenn  
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen vaak heel praktische dingen weten. 
Beantwoord alleen de vragen die je kind stelt. Geef eerlijke antwoorden. 
Maak het niet dramatischer dan het is, maar ook niet minder erg. Vermijd 
te complexe verklaringen die je kind nog meer angst en verwarring 
kunnen bezorgen. 

Grijp ook de kans aan om je kind te wijzen op hoaxes. Foutieve verhalen 
en gemanipuleerde beelden doen de ronde. Websites zoals snopes.com 
en hoaxmelding.nl helpen je om die te ontmaskeren. 

BBeennooeemm  ooookk  ppoossiittiieevvee  ddiinnggeenn  
Vertel dat overheden wereldwijd maatregelen nemen en dat hulpverleners 
klaar staan om de zieken op te vangen en verdere besmetting in te 
dijken.  


