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Tentoonstel l ing 
 

Het  F lor iade  Poster  Projec t  (3) 

Vanaf  20  mei  tot  en  met  17  juni 
in  de  B - Passage  van  het  s tadhuis

U bent  van  har te  welkom 
bi j  de  feeste l i jke  opening 

op  vr i jdag  20  mei
om 16.0 0  uur 

 
Spec ia le  gas t: 

wethouder  Froukje  de  Jonge
Het  F lor iade  Pos ter  Projec t  i s  een  samenwerk ingsprojec t 

met  de  bas isscholen  De  Zevensprong ,  P i rouet te,  Het  Mees ter werk  en  t wint ig 
F levo landse  beeldend kuns tenaar s .  

Het  F lor iade  Pos ter  Projec t-A lmere  Stad  Oos t  2016 
i s  een  projec t  van  s t icht ing  De  Z i jderups, 

georganiseerd  ter  ge legenheid  van  de  F lor iade  in  2022. 
Het  projec t  werd  f inanc ieel  onder s teund met  een  b i jdrage 

u i t  het  Growing  Green  C i t ies  Budget,  A lmere  Stad  Oos t .
 

Kuns tenaar s:  
Mona  A l ikhah,  Els  Franken,  Johanna  Braeunl ich,  S iemen Bolhuis , 

Ninet te  Koning ,  Stefan  Damman,  Jeroen  Bouwmees ter,  I sabel  F i r v ida, 
Kar in  van  de  Kui len,  Mar y  Fontaine,  A l ice  Bunt,  Af shin  Nazemi, 

Mar ië l  B isschops,  Nasr  A zarmehr,  B ib i  V laar,  onja  Ros ing ,  Mar ieke  Breed,
Peter  Koelman,  Frank  Greven  en  A lek sander  Wi l lemse.

 
D ichter s: 

Danieck  Venderbosch,  Annemoon Ver venne,  Chimène Sprockel , 
Bei jza  Yakar,  D imitr i  Nas ,  Nick y  S chut tevaer,  Nena  Lug thar t ,

Hang  Ly  Nguyen,  Nour  Ahmed,  Omar  Guemam,  Mar ia  Amoum,
Anisha  Jarbandhan,  Kyano Hoen,  Hooman Dal i r i ,  S enna  Roes t ,
Suwesha  Ras iawan,  S abah  e l  Hankour i ,  S anae  e l  Bousset tat i , 

Rumeysa  Oz turk ,  Nasreddine  Et ta ib i  en  Rick  Wol leswinkel .

Werk wi jze: 
Hein  Wal ter  schreef  t ien  poëzieopdrachten  d ie  a l lemaal 

op  de  een  of  andere  manier  te  maken hadden met  Stad  en  Natuur. 
Hi j  gaf  lessen  aan  de  bovenbouw k lassen  van  bas isscholen 

De  Zevensprong ,Pirouet te  en  Het  Mees ter werk .
Zo  schreven  de  leer l ingen  hun  e igen  poëzie.  Kuns tenaar s  maak ten 

u i t  de  geschreven  gedichten  een  keuze  en  l ieten  z ich  erdoor  insp ireren. 
De  pos ter s  kondigen  de  F lor iade  aan.

Er  i s  ook  een  boek  gemaak t  met  de  gedichten  van  a l le  leer l ingen. 
Dat  i s  te  bes te l len  v ia  heinwal ter@tisc a l i .n l

 
w w w.dezi jderups .n l



Roos en mens

Ik ben roos
ik woon in een stad

Er was op een dag een meisje
met een moeder in de stad en 

die plukte mij ze nam mij mee
naar huis ze had me elke dag

water gegeven en toen ging ze op

vakantie er kwam een vrouw van
zestig en die zag mij eens niet

staan en ik huilde en ze zag
me nu wel staan en ze zei

sorry en nu geeft ze me elke
dag water en ze praat tegen mij

  Danieck Venderbosch
  Pirouette, groep 7A

  Poster door Peter Koelman



Anemonen om me heen waar ben ik.
En zal ik komen en heb ik

mijn vrienden meegenomen. Hoe ver zal
ik komen? Ik doe elke dag wat

anders. Ik zei gisteren tegen een vriend:
het is leuk om blije mensen te zien.

Vandaag zei ik: het leven is een wereld
die voor je openstaat en je ook

tegenstaat. Ik voel me op m’n best
als er een buitje is, ook is het lekker

in de regen, een wereld vol rust.
Zal het blijven of gaan, het is

geen banaan, ik kan het wel verstaan.
Ik help de bloem om te overleven,

ik geef het licht 
en nu eindigt dit gedicht.

  
  Annemoon Vervenne
  Pirouette, groep 7A

  Poster door Alice Bunt



Ik ben snel blij.
Vooral met een lekkere appeltaart.
Als je bakt, doe je dat met olie.
Als hij klaar is, is hij lekker.
Smakken doe ik nooit.
Als ik een film kijk,
eet ik vaak een bakje paprika chips.
Ik pak er telkens een uit.
Ik ben allergisch voor kiwi,
maar het is wel heel lekker.
Ik vind drinken heel lekker.
Ik ben dol op snoep.

  Beijza Yakar
  Pirouette, groep 7B

  Poster door Karin van de Kuilen



Meer applaus?
Eet een appel.

Ben je eenzaam?
Neem een ananas.

Als je rood bent,
eet dan rode kool.

Pak eens een paprika.

Wil je supersterk worden?
Eet dan cacao.

Doe in een mand een mandarijn.
Een leuke naam is banaan.

  

  Dimitri Nas
  Pirouette, groep 7B

  Poster door Aleksander Willemse



De grote, ruige stad en het reservaat

In de stad
gedragen mensen zich

als monsters
Ze rijden te hard

maken lawaai
en gooien hun afval op de grond

De sfeer
is er vaak onrustig

Nu merk je 
dat nog niet

In het reservaat
loop je naar binnen

Je merkt nu hoe
druk het in de stad is

De hardrijdende auto’s
de lawaai makende mensen

de afval gooiende kinderen

  Nicky Schuttevaer
  Pirouette, groep 8A

  Poster door Stefan Damman



Ik loop door de stad.
Ik wil oversteken bij een zebrapad.

Ik kijk links, rechts en weer links.
Er komt een scooter aan.

Ik loop het reservaat in.
En ik ruik. 

Het ruikt lekker naar het bos.
Ik kijk om me heen,

Ik zie veel natuur: bomen,
gras, bloemen en nog meer.

Ik kijk nog eens. Ik zie mensen
op een bank, ze praten.

Ondertussen ben ik aangekomen
bij het water. Ik ga zitten

bij de waterkant.
Ik kijk om me heen.

  Chimène Sprockel
  Pirouette, groep 8A

  Poster door Siemen Bolhuis 



Ik voelde me eenzaam.
Ik ontmoette iemand die me begreep.

Niet zomaar iemand…
Geloof het of niet, het is een huis.
Hij voelde hetzelfde als ik.

Mijn leven veranderde totaal.
Het kon niet beter.

  

  

  Hang Ly Nguyen
  Pirouette, groep 8A

  Poster door Sonja Rosing



Het pratende huis

Ik zat op mijn kamer
Ik hoorde opeens hallo
Ik schrok en keek om me heen
Ik bijt niet hoor, zei het huis
Ik knikte en zei hallo
Het huis begon te praten
Verhalen over vroeger
Verhalen over nu
Dat ik boos was
En dat ik tekende op de muur
Hij wist alles over mij
Zelfs wat ik niet wist

  Nena Lugthart
  Pirouette, groep 8A

  Poster door Isabel Firvida



Veranderingen

De mens wordt langzaam een boom.
Er komen takken aan je.
Langzaam komt er boomschors op je.
Je begint wortels te krijgen.
Je gaat langzaam stinken.
Je haar wordt langzaam groen.
Er komt een konijntje bij me wonen.
Je krijgt hangende takken.
Je begint zelfs al te denken als een boom.
Je bent uiteindelijk een wilg.

  Senna Roest
  Het Meesterwerk, groep 8A

  Poster Marieke Breed



De mens verandert in de natuur.
Elke dag wel een beetje.
Bijvoorbeeld een takje of een blaadje.

Ik word een boom.
Mijn moeder een struik.
Mijn vader een boom
en mijn zus een bloem.

Mijn haren zijn bladeren.
Mijn arm is grof.
Mijn huid boomschors.

  Suwesha Rasiawan
  Het Meesterwerk, groep 8A

  Poster door Mona Alikhah



Donker en licht
Bloemetjestelefoon
Ik krijg een appje

  Nour Ahmed
  Het Meesterwerk, groep 8B

  Poster Ninette Koning



Alleen thuis op de bank.
Ik kijk om me heen.
Bomen en planten groeien
uit de muur en grond.
Het ziet er mooi uit.

Ik zie allemaal mooie bloemen
met de kleur rood, roze
en blauw.
Het ruikt heel lekker.
Het lijkt wel een droom.

  Omar Guemam
  Het Meesterwerk, groep 8B

  Poster door Johanna Braeunlich



Het leven in 2022

In 2022 groeit alles aan je plafond.
En als je naar school moet,
ga je gewoon naar boven.

Je leert er met een computer.
En een auto die zelf rijdt.
Een automatische koelkast.

Je weet de weg,
want je hebt een navigatie
in je hoofd.

Je knipt met je vingers
en je hebt thee of koffie.

  Nasreddine Ettaibi / Rick Wolleswinkel
  De Zevensprong, groep 6

  Poster door Frank Greven



Naar school gaan met een vliegende auto.
Een auto die zelf rijdt.
Alles is goedkoper.
Geen huiswerk meer te maken.
Het licht gaat automatisch aan.
Ale schoenen hebben wieltjes.

  Kyano Hoen
  De Zevensprong, groep 6

  Poster door Afshin Nazemi



Niemand kan ons helpen
De stad is omringd door de natuur

Palmbomen, appelbomen, eikenbomen en kerstboom
En rozen die over scholen groeien

Geen één stap kan je zetten over een steen
Wel een stap in de natuur

De zon die mooi op de natuur schijnt
Elk dier dat vrijheid heeft

Geen één dier wordt bedreigd
Dit is een mooie toekomst

voor iedere mensheid
Geen één plek met gif of vuil

  Maria Amoum
  De Zevensprong, groep 7

  Poster door Jeroen Bouwmeester



Ik loop door de straten.
Overal zie ik mos, bomen en struiken.
De hele school zit onder het mos.
Overal zijn er bomen en takken op de weg.

Er zijn ook zeldzame bloemen en planten.
We mogen ze niet plukken. Anders sterven ze uit.
De bomen ruiken heerlijk. En de ramen 
zijn helemaal groen van de mos en de planten.

Wat is de wereld toch mooi.
De tuinen zijn vies en er groeit schimmel.
Het gras is minstens 10 cm hoog.
En ook in de huizen groeien er schimmels.

  Anisha Jarbandhan
  De Zevensprong, groep 7

  Poster door Mariël Bisschops



Appel.
Dan begin ik een appelzaak.

Ik zal het eerst eten
en dan laten groeien.

En dan komt er een appelboom
en word ik rijk.

  Hooman Daliri
  De Zevensprong, groep 8A

  Poster door Mary Fontaine



Een stad zonder groen
zou er saaier uit zien.

Als het lente is,
kun je dat niet zien.
De bomen hebben geen bladeren.

Ik zou een pit van de perzik
in de grond stoppen.
Andere mensen kunnen het
dan ook proeven.

De perzik die ik vond,
veranderde ons leven.

Geen perzik in de wereld
is als een koe zonder melk.
Kortom, fruit maakt iedereen blij.

  Rumeysa Ozturk
  De Zevensprong, groep 8A

  Poster door Nasr Azarmehr



De bijzondere mango

Ik liep de supermarkt in.
Plotseling zag ik daar wat liggen.
Het was rond en oranje.
Ik nam een hap.
Ik had hoofdpijn en ik zag niks meer.
Ik wist alles
alsof mijn hersens een feestje vierden.
Ik vond het super.
Maar een paar dagen later
was het saai.

  Sabah el Hankouri
  De Zevensprong, groep 8B

  Poster door Els Franken



Op een dag zag ik een watermeloen op tafel
dus ik nam er maar een hap van

Ik wist opeens alles
hoe de wereld er later uit zag

maar het begon te vervelen
ik wou het niet meer

  Sanae el Boussettati
  De Zevensprong, groep 8B

  Poster door Bibi Vlaar


