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WIE WINT DE POEM AWARD 2014?
Elk schooljaar doen kinderen uit verschillende 

landen mee. Elk land heeft zijn eigen editie. 

Op 25 mei is de feestelijke presentatie tijdens 

de Pietje Bell-dag in LantarenVenster in 

Rotterdam. Dan wordt bekendgemaakt wie de 

Poem Award wint. Wie weet ben jij dat wel!

SCHRIJF JE IN EN STUUR OP
Schrijf je via de webwinkel van poem-express.com in en stuur je werk 
voor 1 april 2014 digitaal op via www.poem-express.com/straatdichten.

finish!

start
Jij?

DUBBELTALENTEN OPGELET!
Doe je niets liever dan schrijven én tekenen? 

Dan is de Poem Express echt iets voor jou. 

Pak je pen, papier en tekenspullen en maak 

een gedichtenposter. 

Spreek je meerdere talen? Dan kun je ook je 

gedicht in een andere taal schrijven en daar 

een gedichtenposter van maken.

(Nederlands)                                                      (Engels)                                                            (Frans)  

STEM MEE
Vanaf 15 april 2014 kun je 
via de facebook-pagina van 

de Poem Express stemmen op je 
favoriete gedichtenposter. 

TOP 10
Let op: bewaar je werk goed. Staat jouw gedichtenposter in de top 10, dan moet 
je je originele werk opsturen. De meest bijzondere werken worden opgenomen in 
de internationale Poem Express-collectie, die sinds 2013 opgenomen zijn in de 
collectie van Museum of the Image in Breda: motimuseum.nl.

www.poem-express.com



Schrijf en teken de wereld rond met 

de tips & trucs van de poem express

Gedichtenposter stempelen
Van aardappels kun je ook 
stempels maken. Wat ga je 
maken: letters of figuren 
die bij de woorden of zinnen 
passen? Wat je ook maakt: 
zorg ervoor dat je tekst 
goed leesbaar is en dat je 
werk een echte poster is.

FranK-

rijk

Opdracht  1

Woorden 
als 

klanken

Vertaal dit gedicht in klanken. 
Dat gaat zo: bedenk bij elke 
zin geluiden die erbij passen.
Bijvoorbeeld: 
De zin Hoor de vogels zingen 
kun je zo vertalen in klanken: 
tjilp, tjilp, tjielp, tjielp 
Als je elk woord vertaalt in een 
klank, krijg je een klankgedicht. 
Ben je tevreden? Of mis je de 
zinnen tussen de klanken? 
Ga net zo lang door, totdat het 
gedicht lekker leest en leuk klinkt.

Onisha Pambour (9 jaar)

Hoor de vogels zingen

Zie de auto’s voorbijgaan

Zing zoals de vogels

Rij voorbij zoals de auto’s



polen

Opdracht  2

Michał Rostek (11 jaar)

dichten met

je ogen dich t

Ik schrijf een liedje,

ik schrijf een rap,

ik schrijf een gedicht.

Wat is dat?

Dat is een liedje,

dat is een rap,

dat is een gedicht,

dat is wat het is.

DOE JE OGEN DICHT EN LOOP IN JE HOOFD JE 
LIEVELINGSROUTE. SCHRIJF OP WAT JE ZIET 
EN HOORT EN MAAK ER EEN GEDICHT VAN. 

GEDICHTEN LOPEN
In een gedicht ‘lopen’ woorden 
of regels lekker met elkaar. 
Samen in de maat, maar soms 
ook uit de pas. Loop het ritme 
van het gedicht dat je net 
geschreven hebt en stamp er 
bij. Hoe loopt je gedicht: is 
het een rap of een heel klein 
versje?

Gedicht als poster
Wat ga je tekenen? Dat wat je 
in je gedicht zegt of juist niet 
vertelt? Maak eerst een schets 
en bedenk hoe je de tekst vorm-
geeft. Je kunt letters tekenen 
of ze knippen uit tijdschriften 
en kranten. Een combinatie is 
ook mooi. 
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FranK-

rijk

De laankraan
Een hijskraan 

In de laan

Loopt zonder kleren aan

Dit stadsgedicht is gemaakt door vijf Franse kinderen 
uit groep 2. Zij zagen een hijskraan als een mens 
door de straat lopen. 
Laat ook een ding tot leven komen: een lantaarnpaal, 
een prullenbak, een stoplicht... Of heel iets anders. 
Lukt het in drie zinnen? Rijmen mag, maar moet niet.

Stel dat je een insect bent, hoe ziet de straat er dan uit? 
Of ben je liever een knikker die over de stoep stuitert. 
Hoe voelt dat? Wat gebeurt er met je? Schrijf dat op. 
Wie weet rollen de zinnen zo uit je pen en heb je een kort 
gedicht. Eigenlijk kun je heel veel dingen verzinnen. 
Stel je eens voor een straat waar dingen dansen, zingen en 
spelen. Hoe zou jouw straat er dan uitzien?

Welke woorden zie jij voor je als je 
naar dit beest kijkt?

stadsdichten

levende sTraat

stadsbeesTen

Opdracht  3
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