
De zonsondergang 
Het is een mooie zonsondergang. 

Mooi dat ze op de stenen staat, de stenen kleuren 
ook rood door de zon.

In het meer zie je de prachtige lucht mooi 
weerspiegeld.

Grappig dat je ziet hoe laat de foto gemaakt is.

De schoenen geven licht!

De Zonnestraal 
Jill, 11 jaar, groep 8 

De foto is gemaakt op het 
Valkenburgse meer. 

Het mooie aan de foto vind ik dat 
de zonnestraal mij aanraakt. 



Arm uit de kom in Italië
Spectaculaire foto. 

Je ziet dat hij echt aan het voetballen is. 
Zijn armen zwaaien door de lucht en zijn been 

is ook hoog. Het is echt een actie foto!
Aan de rechterkant van de foto die je toevallig mijn 

broertje staan, die heeft ook zijn voet omhoog. 
Dat is wel grappig.

Het lijkt wel Italië, je ziet in de achtergrond, op de 
schutting de kleuren groen, wit en rood. 

Hij heeft een mooie voetbal!

Voetballende Michael 
Michael, 10 jaar, groep 6a

Ik ben aan het voetballen 
op het pleintje bij Tobias zijn huis 

en schiet een bal weg.



Beach ball 
De zon is prachtig. Doordat de zon achter de 

wolken is krijg je spannend licht. 
Je ziet nu alleen een silhouette.

Op de horizon zie je nog wel blauwe lucht en 
daardoor wordt de foto heel ruimtelijk.

Er wordt een bal in de lucht gegooid, 
en de foto is op het juiste moment gemaakt, 

de bal staat stil boven haar hoofd.

De sun versus de bal 
Femke, 11 jaar, groep 8

Ik speel graag korfbal en 
hou van zonsondergang.

Ik maak de foto tegen de zon 
ingenomen waardoor je alleen 

mijn silhouet ziet.
De wolken vliegen voorbij. 



Snowy 
De hond kijkt super mooi!

Leuk dat jullie dezelfde kant opkijken.

De achtergrond is erg mooi, behalve de huizen dan.
De bomen in de achtergrond zijn ook erg mooi.

Het gras is bevroren en dat heeft een mooi effect.

Waar kijken jullie naar? 
Spannend dat je dat zelf kan verzinnen.

Dezelfde blik 
Freeke, 11 jaar, groep 8

Ik knuffel met mijn hond omdat ik van hem hou.
We hebben zelfde blik. 

Jij en ik.
We zijn in het park we kijken naar het ijs.

Samen maken we een droomreis



Licht in de duisternis 
Het lijkt net alsof het licht op je af komt

Het licht straalt over het water. 
Het lijkt wel een mens of een kruis!

Doordat de zon in de camera schijnt kun je het 
bordje niet meer lezen. 

Wat zou er kunnen staan?
Het lijkt net alsof ze het water in gaan, is het niet 

verboden om daar te zwemmen?

Spannend dat je ook nog wat eenden 
in de verte ziet zwemmen.

Zevende hemel 
Anne, 11 jaar, groep 8

Ik ben hier samen met mijn vriendin 
Shanna aan het Valkenburgsemeer. 

Ik heb hem zevende hemel genoemd 
omdat het net lijkt of je in een sprookje zit.
Het lijkt of Jesus op het water komt lopen.



Red coat 
Er is veel te zien op deze foto. 

Bomen, huizen, grasveld, een pad.

Het is mooi dat de foto is geflitst, daardoor lijkt het 
wel of ze is uitgeknipt van de achtergrond.
Door het flitsen is de beweging stilgezet.

De kleur rood is echt opvallend daarom noemen 
we hem Red Coat

Onderweg 
Fenne, 9 jaar, groep 6a

Deze foto vind ik het leukst omdat je mij hier in 
beweging ziet, mijn haar beweegt zelfs in de lucht, 

omdat ik hier ren. 
Leuk vind ik het ook dat mijn rode jas goed 

opvalt bij de rest van de foto.
Ik houd van de natuur en buiten spelen 

en ik sport en beweeg graag, 
daarom is de foto op deze plek gemaakt.



Schieten maar 
Lucas, 12 jaar, groep 8

Als ik niet achter de Playstation zit, 
speel ik lekker schiet spellen buiten 

met mijn Nerf gun in achtertuin, leuk!

Lucas in actie 
De persoon staat in een tuin, een beetje aan de 

zijkant. Je weet daardoor niet wat er buiten de foto 
gebeurt. Het is ook spannend omdat hij een 

geweer in zijn handen heeft. 

Omdat hij dichtbij op de foto staat kun je hem 
goed zien. 

Het is wel raar dat je een vlinder ziet, 
dat is een beetje tegenstrijdig met een pistool. 

Want een vlinder schiet je niet dood.

Zou hij zijn tuin beschermen tegen een indringer?


