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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van/en de leerlingen van 3(T)M 
 
 
 
 
 
Datum:   27 januari 2023 
Kenmerk: 222300273/HEM 
Betreft:  zo sterk als beton – workshop graffiti 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Na alle activiteiten aan het begin van het schooljaar en de rap workshop komt er weer een 
nieuwe activiteit aan, namelijk een graffiti workshop.  
Deze activiteit is ook een onderdeel van het project; ‘Zo sterk als beton’. In 3M start je in een 
nieuwe klas en ontmoet je leerlingen waarmee je eindexamen gaat doen. Samen worden we 
zo sterk als beton en gaan we op voor een mooie tijd en mooie resultaten. 
 
Wat gaan we doen? 
Op donderdag 2 februari hebben wij in samenwerking met de CKV fabriek (CKV Fabriek | 
Cultuurdag, workshops, activiteiten op school) een te gekke graffitiworkshop 
We beginnen met een leuke en interactieve uitleg waarin alle stappen worden doorgenomen 
om tot een graffitikunstwerk te komen. 
Allereerst gaan we aan de slag met concept. Wat wil je maken? Hoe ga je het uitwerken? 
Hoe benut je de ruimte optimaal? Tijdens het maken van de schets denken de leerlingen 
goed na over hoe ze hun kunstwerk uit willen gaan werken. 
Klaar met het ontwerp? Eerst nog even de nodige beschermende kleding aantrekken en 
daarna is het tijd voor actie! Afhankelijk van de vorm en het doel van de workshop gaan de 
leerlingen individueel of in groepsverband aan de slag met het uitwerken van het ontwerp 
met graffiti spuitbussen. Terwijl de leerlingen druk bezig zijn met het spuiten bieden wij 
natuurlijk de nodige ondersteuning. 
Op het einde van de workshop graffiti zetten wij bij de kunstwerken uiteraard, indien nodig, 
nog even de puntjes de i. Wanneer de leerlingen helemaal klaar zijn hebben ze hun eigen 
boodschap verwerkt, op een kunstzinnige en creatieve manier, tot een krachtig 
graffitistatement! 
 
Wat moet je meenemen? 
- een schrift 
- een etui met potloden, kleurpotloden en eventueel stiften 
- al jouw creativiteit 
- een goed humeur 
 
 
 

https://ckvfabriek.nl/
https://ckvfabriek.nl/
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De planning: 
8:40-9:40  3Ma 
9:40-10:40 3Mc 
11:00-12:00 3Mb 
12:00-13:00 3Md 
 
Wij wensen jullie alvast heel veel plezier! En succes! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mevrouw Kerkhoff & Meneer Hemprig 
Organisatoren zo sterk als beton. 
 


