Juryrapport scholenwedstrijd Weespers aan de wand 2022

Op zaterdag 7 mei heeft de jury, bestaande uit Mw. Michele Bernard, Mw.
Natalia Romero en Dhr. Jorge Bolle de schilderijen van de basisscholen
beoordeeld.
De scholen hebben er weer veel werk van gemaakt en het resultaat is echt
weer geweldig. Het onderwerp was dit jaar water.
Dit heeft zeker iedereen veel inspiratie gegeven.
De jury is er na lang kijken en overleggen uitgekomen en heeft unaniem
besloten. Wederom was het niet makkelijk daar de lat hoog lag dit jaar.
De schoolprijzen bestaan uit waardebonnen voor de scholen. Ze zijn
beschikbaar gesteld door Dr. Hans Burggraaf, huisarts te Weesp.

De jury koos uiteindelijk voor:

3e prijs : De Jozef school (Blomstraat
De Jozefschool heeft veel creatieve kinderen die zich goed in hun werk hebben
uitgeleefd. Ook hier veel mooie en originele schilderijen.
Goed gedaan en ga zo door!

2e prijs : de Hobbedob
Bij veel scholen zie je dat het werk op elkaar lijkt. Wij hebben vooral gekeken
naar originaliteit en dat de kinderen zelf iets met het thema hebben gedaan. De
Hobbedob school springt hier uit doordat de kids heel mooi gevarieerd werk
hebben gemaakt. Er zitten veel goede en originele schilderijen bij met het
thema water. Een sterke tweede plaats!

1e prijs : Triangel

Op deze school hebben de leerkrachten de kinderen zelf laten nadenken over
het thema Water
en de plastic soep kwam a.h.w. vanzelf bovendrijven. Wat een goed idee was
dit.
Van plastic afval een vis in het water creëren.
Prachtig hoe een project kan leiden tot zulke originele, opvallende en kleurige
3-D tekeningen.
Hier wordt een maatschappelijke probleem (plastic) blootgelegd.
Bovendien is er van alle tekeningen een filmpje gemaakt met bijbehorende
muziek door een van de kinderen gecomponeerd. Alles bij elkaar is het erg
goed gelukt. Heel bijzonder en goed gedaan!!

De individuele prijzen bestaan uit verschillende verfdozen .

De jury koos uiteindelijk voor:

3e prijs Otis van de Triangel
Prachtige 3-D vis met mooie kleuren, hij komt je zo tegemoet zwemmen. Ook
de achtergrond is niet vergeten en maakt samen met de plastic vis een mooi
geheel.

2e prijs Vivienne Franke van de Nieuwe Jozef
Er zit veel gevoel in dit werk, het straalt warmte uit en onderscheid het zich van
de anderen door alles in roodtinten te schilderen in plaats van blauw waar de
meesten aan denken bij het thema water. Heel origineel. Knap werk.

1e prijs Hafsa Mesekoparan van de Hobbedob
Heel mooi stukje natuur uitgebeeld. Prachtig geschilderde waterval met mooie
lichtval, bijna paradijselijk. Technisch heel goed en sfeervol met mooie
dieptewerking van de voor- en achtergrond.

De jury heeft tevens 2 werken uitgezocht als aanmoedigingsprijs:
Dat zijn in willekeurige volgorde:
1. Tom van de Triangel
2. Nina Koop van de Hobbedob

