
<< 
Leslie 

brengt zijn 
slangvogel op de 

markt. De slangvogel 
eet veel wormen en vlees, 

maar geen mensen- en varkens-
vlees, want daar gaat hij dood van. 

Hij mag niet naar buiten, want dan vliegt 
hij weg met 50.090.000 km.  per uur. Hij is 

6 m lang. Te koop voor maar $80,95.

DRUKWERK
in plaats van

HANGWERK
Wegens een ophanden zijnde 

verbouwing zal er dit semester geen 
eindpresentatie van de kindercursus-
sen in de kelder van de Hennekijn-
straat plaatsvinden. Voor de woens-
dagse kinderkunstklassers is dat niet 
zo’n bezwaar, want de bezoekers 
van het academiegebouw hebben 
het afgelopen halfjaar volop kennis 
van ons werk kunnen nemen op het 
bijna wekelijks ververste ‘wisselweb’ 
in het trappenhuis. Toch willen we 
ons bij het afscheid niet geheel 
onbetuigd laten. 

Het laatste project waar we aan 
gewerkt hebben is een typografisch 
project, dat zich over vier opeen-
volgende woensdagmiddagen in 
maart 2003 uitstrekte. De dertien 
kinderen kregen de opdracht elk 
twee bepaalde letters te ontwerpen 
en zodoende een nieuw alfabet te 
vor-men. De zesentwintig ontwerpen 
wer-den vervolgens spiegelbeeldig 
op linoleumstempels overgetekend 

en met de guts uitgesneden. Nadat 
de stempels waren afgedrukt, werden 
de afdrukken gescand en de scans 
met de computer bewerkt. De door 
de kinderen aangeleverde linoleum-
snedes vormden het basismateriaal 
voor de uitbreiding van het ‘kale’ 
alfabet tot een volwaardig font met 
100 tekens. Het gedigitaliseerde 
lettertype met de toepasselijke naam 
K.k.kletter werd tenslotte met een 
beperkte oplage op diskettes ge-
kopieerd voor dagelijks gebruik op 
de Mac en de PC.

Eén exemplaar werd aan de af-
deling Communicatie van de SKVR 
aangeboden met het verzoek deze 
huisletter te gebruiken voor publica-
ties over de kindercursussen. Het 
verzoek is inmiddels ingewilligd:
‘onze’ K.k.kletter zal worden 
gebruikt voor de kop-
teksten in de
nieuwe druk 
van de 

SKVR-Kinderbrochure. We zijn er 
trots op. 

De K.k.kletter is aan de inschrijf-
bal ie van de Vrije academie 
voor beeldende kunst op diskette 
verkrijgbaar voor $2,50 zolang de 
voorraad strekt. 

(vervolg in de kolom linksonder)

Toen we eenmaal over een vol-
wassen drukletter beschikten lag de 
vorm van onze eindpresentatie voor 
de hand: we sluiten het semester af 
met drukwerk. Daarvoor stelden we 
‘de overkrant’ samen, waarin de ‘platte’ 
tekst als proeve van leesbaarheid in 
de K.K.kletter is gezet. 

De inhoud van de krant bestaat uit 
lichtvoetige taal-, teken- en woord-

spelletjes (oplossingen onderaan 
bladzijde 4) en advertenties van 
de kinderen, waarin hun gedachten-
kronkels en hersenspinsels die niet 
meer binnen de cursusperiode 
konden worden verwerkt, meer of 
minder gunstig geprijsd van de 
hand worden gedaan. Handig voor 
wie er wat aan heeft. 

Amy, Annabelle, Bart, David, Elise, 

Jelle, Jie-yu, Klaas, Leslie, Nina, 
Richelle, Sonia, Winesh en Arnold 
nemen een paar maanden vrijaf 
om bij te komen van de welgedane 
arbeid. Zij wensen jullie een fijne 
vakantie en veel plezier met de 
overkrant.

Arnold Schalks

Quetzalcouatl 
in Rotjeknor

(advertentie)

WEER
(bericht door Richelle)

snikkie en 
snikkie de snikkie 

heet
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Welke raket 
komt het eerst 
op de maan 
aan?

Raket naar de maan

Verknipt
Een onbekende heeft de onderstaande vier tekeningen in stukjes 
geknipt. Kun jij herkennen wat er op die tekeningen stond?

Bart is 
de weg kwijt! 

Hoe komt hij weer thuis?

 Koopje!
 (advertentie)

Jelle biedt zijn allesding 
aan. Volgens de huidige 
eigenaar is hij: “een zgn.
Kanrooslijsort, groep 5, 
uit het land Afrika. Hij 
eet geld en gummen. 
Hij is 0 jaar oud 
en kost $101006
391207077330
55107606995
0100013688
8, -.” 

1. 2.

3. 4.

Welke visser heeft beet?

Beet?

Welk land is het?

1

3

4

1

2

1

1 = rood

2 = geel

3 = blauw

4 = zwart

A

B

C

blz. 2 / puzzels/advertentie de overkrant / voorjaarseditie 2003



Als een 
giraf zo 
groot is 
als een 
boom,

een
wiel
som
hoofd
eenden
ketnet
neus
vin
vis
lot
amy
leslie
elise
wertel
wol
iep
lievve

Richelle is in de war
(zet haar woorden ‘uit’ de war)

soep ik maak
blij we zijn
we kom zwemmen gaan
slapen wij

dan is een 
muis zo 
groot 
als ... ....

Help Richelle tillen
(vul de ontbrekende letters in)

de koffer is z....r
mama is ..e
dus draag ik de .o....
we zijn ..ij als we .. .ij. 
zijn

l  n k h e b

e a i a g i

n a p a w j

t h p s h z

e i e r e n

m u n a n o

p l a n t c

1. lente

2. eieren

3. haan

4. plant

5. kippen

6. bij

7. hen

8. haas

9. lui

10. temp

Amy’s letterrek
(zoek de woorden)

Amy’s kruiswoordraadsel 
vul de volgende woorden in:

plant
paashaas
slang

Anna en Tim doen boodschappen
(van onze financieel-economische redactrice Jie-Yu)

De weg naar de winkel

Anna ging op het balkon 
staan en mama roept: ‘Anna, 
ga met Tim naar de markt.’
‘Oké,’ zegt Tim, ‘Waf,’ en 

Anna ook: ‘Oké mam.’
‘Hier is de lijst: eieren, ham, 

melk.’
‘Dat is goed mama,’ en Anna 

ging met Tim lopen.
‘Kijk!’ roept Anna, ‘daar is de 

winkel,’
Tim en Anna gaan naar de 

winkel en ze kopen eieren, ham 
en melk en ze gaan naar de 
kassa en het kost $ 50, -. 
Ze lopen naar huis en ze 

zeggen dat het goed gaat. 
‘Hoeveel kost het?’ vraagt 

mama. ‘$ 50, -.’
‘Dat is wel duur,’ zegt mama.

Annabelle raakte bij 
het tekenen even 

de draad kwijt. 
Verbind de 

punten 

Elise’s letterveld
(zoek de woorden)

blz. 3 / taal- en tekenspelletjes/economie

IJstijd
Een koude wind heeft Sonia’s 
letters door elkaar gewaaid. 
Welk woord stond hier?

Taalse relativiteit



Wegens 
omstandig-

heden heeft Amy 
een tulp over, die zingt 

voor de baby. Prijs: $1.185, -

Cursisten opgelet!

Nina is uitgeslapen
en verkoopt daar-
om haar één-
persoonsbed 
waar een 
boom uit 
groeit. 
Boom snurkt, 
maar hoeft geen 
water. Nina vraagt 
maar $500, -

Annabelle verhuist en biedt  
haar wandelend huis met een 
hoofd op zijn dak aan. Hij 
heeft een groot hoofd en kleine 
voeten. Hij eet graag ijzer 
en houdt niet van slapen. Hij 
noemt zichzelf ‘w.h.h’ en loopt 
graag rond. Kosten: $2.550, - 
Telefoon 010-20 54.

Onroerend goed?

Over te nemen van Elise: een 
levende boom. Hij eet het liefst 
patat en drinkt het liefst frisdrank. 
Zijn hobby is bomen tekenen. Prijs 
$1.000, -

Bart geeft u de wind van voren en 
biedt  zijn driedubbele ventilator, 
tafelmodel ‘Klein Kinderdijk,’ met 
duidelijke startknop aan. Prijs 
$75.50.

Rechtstreeks uit het laborato-
rium van David: zijn Kikker-
vogel-kat. Leeftijd: 14 jaar. 
Leuk als huisdier! Eet ijzer. 
1 keer per dag uitlaten 
met riem. Prijs: $500,75. 
Reacties onder Nr. 1 naar 
David de Boer.  

De voorraad 
verrotte eieren 
van Klaas is op

 en daarom biedt 
hij te koop aan: 
zijn KroKoslang. 

Lengte 30 m. 
Tong is 5 m. lang.

Lievelingseten: 
verrotte eieren. 

Speelt niet graag en 
wil liever niet naar buiten.

Kronkelt de hele dag om de 
bomen. Houdt van al het vlees, 

behalve mensenvlees. Prijs: $98,50

Bart ‘s ‘Divenval’ ® 
helpt u ervan af. 
‘Dieven komen bin-
nen en dan valt 
de dief in het net.’ 
aldus de ontwer-
per. Zo gepiept! 
Prijs: $150,999. 
Bel Bart!

Last van diven? 

• oplossingen blz. 2 •
Beet: visser c. / Raket naar de maan: 
Raket nr. 3 / Verknipt: 1. poes, 
2. haas, 3. paard, 4. konijn / Welk 
land is het? / A. Nederland / B. 
Duitsland / C. Turkije

• oplossingen blz. 3 • 
Richelle is in de war: ik maak soep/
we zijn blij/kom we gaan zwemmen/
wij slapen / Help Richelle tillen: 
zwaar/moe/koffer/blij/op tijd / 
IJstijd: winter / Taalse relativiteit: 
het gras

Colofon
De OVERkrant bevat 

bijdragen van: Amy Wang, 
Annabelle Oosterwijk, Bart 
van Staveren, David de 
Boer, Elise Vaags, Jelle 
Hoksbergen, Jie-yu You, 
Klaas Hoksbergen, Leslie 
Harbor, Nina van Bloois, 
Richelle Bogisch, Sonia 

Meriin en Winesh Rampertap 

Eindredactie: Arnold Schalks
Oplage: 1000 exemplaren

© 2003, Rotterdam. 

Uitgebreide informatie
SKVR-Vrije academie voor 

beeldende kunst
Hennekijnstraat 6

3012 EB Rotterdam
010-281 83 33

beeldendekunst@skvr.nl
www.skvr.nl 

blz. 4 / advertenties/informatie

Droomboombed

º

Amy ruimt op en biedt aan: 
haar potlood dat zelf tekent 
met twee vleugels en een 
gezicht en twee oren. Weg 
is weg: $2.000, - 
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