
 

 
 
 
 
 
 
 
Zwolle, 29 januari 2020  
  
  
Aan:     Ouders/verzorgers van de leerlingen met Podium Beeldend, klas 1 t/m 3 
     (en ter informatie naar de leerlingen) 
  
Betreft:  Uitnodiging expositie Podium Beeldend 2019-2020 
 
 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
 
Dit jaar organiseren we voor het eerst een expositie van het prachtige werk dat leerlingen uit 
klas 1, 2 en 3 maken bij Podium Beeldend. De expositie vindt plaats op vrijdagavond 7 
februari en hierbij bent u van harte uitgenodigd.  
 
Als leerling van Podium Beeldend heeft uw zoon of dochter 2 uur les op donderdag of vrijdag. 
Tijdens deze blokuren, waarin ze een half jaar 2-dimensionaal werken en een half jaar 3-
dimensionaal, zijn we met grotere en vrijere opdrachten bezig dan bij de gewone teken- en 
handvaardigheidslessen. We werken op groter formaat, uw kind heeft meer vrijheid om eigen 
ideeën te verbeelden en behalve tekenen, schilderen en bijvoorbeeld kleien komen ook 
andere kunstuitingen zoals fotografie of digitaal ontwerpen aan bod.  
 
De podiumlessen lenen zich ook goed om samenwerkingsverbanden aan te gaan en 
projectmatig te werken. Zo hebben we met klas 1 aan het project "De zilveren camera" 
gewerkt in het najaar en klas 2 zit nog middenin het Art-Mile project. 
  
Op 7 februari kunt u de resultaten van al dat werk bewonderen. De tentoonstelling duurt in 
totaal 2,5 uur en binnen dat tijdbestek staat elke keer een andere klas in de spotlight.   
In onderstaand schema kunt u zien op welk moment het werk van uw zoon/dochter te 
bewonderen is. Vanwege de doorstroom is het fijn als u dan de ruimte geeft aan de volgende 
groep. 
 
  



 
 

 

Indeling avond: 
 
Klas 1 podium beeldend  
welkom vanaf   18.30 uur 
openingswoord  18.40 uur in 2 lokalen Oost 1 
einde        19.30 uur  
 
Klas 2 podium beeldend  
welkom vanaf   19.15 uur 
openingswoord  19.25 uur in 2 lokalen Oost 1 
einde        20.15 uur  
 
Klas 3 podium beeldend  
welkom vanaf   20.00 uur 
openingswoord  20.10 uur in 2 lokalen Oost 1 
einde        21.00 uur  
 
 
Graag tot ziens op 7 februari! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Petra van der Plas  
Kyra Wassink 
Suzanne Visscher  
 
docenten podium beeldend 
 
 


