
Projectweek op de Zandplaat Ovezande t.b.v. de KanjerKetting 
 

Het Jaarlijkse project op BS de Zandplaat staat in het teken van Kunst. Ieder jaar is er op 

deze school een project dat groots wordt opgezet. Er wordt ook ieder jaar een goed doel 

aan gekoppeld. 

 

Project Kinderkunstweek 

Stichting Kinderkunstweek (KKW) wil kinderen van vier tot twaalf jaar tijdens de jaarlijkse 

KKW in aanraking brengen met moderne en hedendaagse kunst. 

Wij doen als school mee vanaf maandag 4 april tot en met donderdag 14 april. We sluiten 

deze projectweek zoals altijd af met een gezellige tentoonstelling en leuke activiteiten 

voor alle ouders en belangstellenden op donderdag 14 april van 17.00 uur tot 19.00 uur. 

Er is dan gelegenheid om op school wat te eten en te drinken. Er is ook een veiling van 

schilderijen en er worden plantjes verkocht (met dank aan Plantencentrum Hoondert). 

 

Goededoelactie 

De opbrengst van de projectweek gaat naar de VOKK (Vereniging Ouders Kinderen en 

Kanker). Deze vereniging steunt ouders en kinderen tijdens en na de ziekte, met 

informatie en activiteiten. Een van de activiteiten is de KanjerKetting. Dit is een 

beloningssysteem dat bestaat uit kralen. Elke Kanjerkraal staat voor een bepaalde 

behandeling, onderzoek of gebeurtenis (chemokuur, scan, prik enz). Ieder kind krijgt een 

waxkoord met een VOKK kraal en de kralen met de letters van hun naam. Daar komen in 

de loop van de behandeling steeds meer kralen bij. Zo wordt de ketting een eigen 

behandelingsverhaal dat kan helpen bij de verwerking, uitleg of voorbereiding op een 

nieuwe behandeling. De kralen worden met de hand van fimoklei gemaakt. 

Wij willen deze KanjerKetting steunen en willen onze opbrengt doneren aan de VOKK. Het 

Zeeuws Museum en Zeeland Refinery steunen ons daarbij. We mogen gratis naar het 

museum en de bus naar Middelburg wordt gesponsord. 
 

     
 

De activiteiten 

Op 4 en 5 april hebben de leerlingen gastlessen gehad van Dorine Zelders van het Zeeuws 

museum. Ze hebben leren kijken naar kleur en vorm (onderbouw) en naar kunst van Wim 

Hofman (bovenbouw). De kinderen hebben nav de lessen een kunstwerkje gemaakt. Op 6 

april kregen alle kinderen tekenles van Jan Willem Hament. Ze hebben allemaal een 

Leuntje en een Merien getekend. Op 12 april mochten we met de bus naar het Zeeuws 

museum. Om alle kinderen te kunnen rondleiden zijn een paar ouders met een 

spoedcursus tot rondleider gemaakt. Tijdens het bezoek kwamen vertegenwoordigers van 

Zeeland Refinery ook naar het museum met een brandweerauto van het bedrijf. Zij 



ontvingen van de kleuters een zelfgemaakt schilderij omdat ze erg blij waren dat het 

museumbezoek door hen mogelijk gemaakt werd. 
 

 

    
 

Afsluiting met cheque 

Op donderdagavond was de afsluiting van de projectweek op De Zandplaat. Een feest voor 

ouders en kinderen met een kunstveiling en eten en drinken voor een ieder. 
 

         
 

Aan het einde van de avond werd de opbrengst in de vorm van een ‘vette cheque’ 

overhandigd aan een medewerker van de VOKK: €2.250! 
 

         


