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Komt er al iets boven water ?
1.Alle zes deelnemende scholen zijn voortvarend aan de slag gegaan !
Lambert Franckens College: ontwerpwedstrijd
Onder leiding van vier docenten is een groot project gestart.
150 HAVO-4 leerlingen zijn in januari begonnen aan hun CKV-opdracht om in 6 weken
een drijvend object te maken. Alle 25 resultaten worden geëxposeerd en een aantal
daarvan zullen in het water terecht komen bij de Mheenpoort.
Drie “MediaMeiden” maken een reportage en leveren een bijdrage aan de PR.

De Kinsbergenschool: een boot a la Kinsbergen
Joke Hage gaat naar een eigen ontwerp geïnspireerd door Admiraal
van Kinsbergen een boot maken in samenwerking met de Botterwerf. Deze komt
mogelijk bij de Vischpoort te liggen. Ze zijn nog op zoek naar werkruimte.
De Wildemaet: logo vormt een inspiratiebron
Door het logo van de school: een botter met een uil aan het roer zagen Herma
Badenbroek en Annemieke Joosse direct mogelijkheden voor een plastic eiland bij de
Zwolse Poort. Dit wordt in mei gerealiseerd.

Innova: Waterdieren kruipen uit het water
Daphne Wever is van plan om waterdieren uit het water te laten kruipen.
Locatie en uitvoering worden nog nader ingevuld.

Oostenlicht: Als vissen in het water
Onder leiding van Jiska Dekker zullen 67 vissen uit het water springen.
Elke leerling gaat zijn eigen vis of onderwaterwezen maken.
Deze vis is als het ware een verbeelding van de leerling in kwestie.
Alle vissen vormen samen een “school”: een bont gezelschap die samen
een eenheid vormt.
Kinsbergencollege: lessenserie in de maak
Dorien Eikenaar verheugt zich om “ iets groots “ te kunnen maken met de
leerlingen en is bezig met het ontwerpen van een lessenserie.
Uitgangspunt is het bouwen op een pallet.
2. Uitbreiding Werkgroep Educatie
Met al de grootse plannen hebben wij naar versterking van de werkgroep
gezocht. En dat is nog gelukt ook. Thea Steentjes met ervaring als vakkracht
in het basisonderwijs zal de komende tijd de drie basisscholen bijstaan.
De taakverdeling is nu als volgt:
Marlies van der Veer: projectleider, contactpersoon LFC
Paula de Ruiter: contactpersoon Oostenlicht en Kinsbergencollege, LFC
Thea Steentjes: contactpersoon basisscholen
Willem Bultman: adviseur.

3.Practische tips
Materialen:Financiering
Er is een bescheiden budget beschikbaar voor de aanschaf van materialen.
Dit gebeurt door het opstellen en insturen van een materialenlijst met
geschatte bedragen. Bij voorkeur werken we op declaratiebasis, dus na
goedkeuring van de materialenlijst, kunnen de bonnen opgestuurd worden.
De goedkeuring van de materialenlijst gebeurt door marliesveer@kpnplanet.nl
De betalingen lopen via de penningmeester:ursulagroen@gmail.com
Materialen: Recycling
We hebben diverse bedrijven en ophaalpunten van plastics bezocht.
Zoals van Werven in Biddinghuizen en containers in de regio.
Geef bijtijds aan of jullie plastic flessen of jerrycans nodig hebben.
We kunnen jullie dan in contact brengen met de inzamelpunten.
Ga er vanuit dat je deze materialen zelf moeten ophalen.
Het kunstproject krijgt natuurlijk wel een belangrijke meerwaarde voor de
deelnemers als de school zelf plastics gaat verzamelen.

Public Relations: bijdrage voor Vestingval en de scholen
Vestingval wil graag regelmatig via de social media en de website verslag
doen van dit unieke project. Nu de voorbereidingen zijn begonnen is het
vast al mogelijk een en ander vast te leggen. Het is tevens goede reclame
voor de scholen.
Bijdragen in elke vorm kunnen naar onze PR-medewerker:
Marijke Stouwdam:familiestouwdam@hotmail.nl
Public Relations: bedenk een titel
Lusine Grigoryan, vormgeefster wil graag aan de slag met de folder.
Probeer alvast een titel voor het kunstwerk te bedenken.
Deze titel en nadere informatie over jullie proces en het kunstwerk
kan je aan mij doorgeven: marliesveer@kpnplanet.nl
Nieuwsbrief 3 verschijnt eind maart.

