
 

 

 

Beste leerkracht, 

Fijn dat uw klas meedoet aan de activiteit ‘Dilemma’s van zuster Koos van Schaïk’ in 

woonzorgcentrum Odendael in het kader van 75 jaar Bevrijding. Deze activiteit is een verdieping op 

het onderdeel over Koos van Schaïk in het lesprogramma `Wat is het je waard´ van Cultuurkade 

Meierijstad. 

Indeling 

Dinsdag 17 september 2019 
09.00-10.15 uur 21 leerlingen groep 7-8 van basisschool De Springplank Sint-Oedenrode 
10.45-12.00 uur 25 leerlingen groep 7-8 van basisschool St Franciscus Boskant 
 
Donderdag 19 september 2019 
09.00-10.15 uur 27 leerlingen groep 8 van basisschool Dommelrode Sint-Oedenrode 
10.45-12.00 uur 22 leerlingen groep 7 van basisschool Dommelrode Sint-Oedenrode 

 

Locatie en parkeren 

- Woonzorgcentrum Odendael, hoofdingang bij voorplein aan Odendael 1, Sint-Oedenrode. 

- Fietsen stallen bij de fietsenrekken op het voorterrein van Odendael. 

- Auto´s parkeren nabij zwembad De Neul (let op: gedeeltelijk blauwe zone) of bij sportpark De 

Neul. 

 

Start van het programma 

- Wilt u ervoor zorgen dat uw klas minimaal 5 minuten voor aanvang aanwezig is bij de 

hoofdingang? 

- Het programma vindt plaats in groepjes van 5 kinderen. Wij stellen het op prijs als u vooraf 

de groepsindeling wilt maken. 

- Wilt u ervoor zorgen dat elk groepje een begeleider heeft? Daarbij denken wij aan 

leerkracht(en), stagiare(s) en ouders.  

- Elk groepje gaat ter plekke vergezeld worden door één oudere uit Sint-Oedenrode: mensen 

van 80 jaar of ouder, die de oorlog als kind hebben meegemaakt en hun ervaringen graag 

met de kinderen willen delen. Zij hebben zich zelf voor deze activiteit aangemeld naar 

aanleiding van een oproep in lokale nieuwsbrieven. 

- Vanuit de centrale organisatie zullen wij met medewerking van de staf van Odendael het 

programma leiden.  

 

Programma 

- Het programma bestaat uit drie onderdelen, dat elk groepje in wisselende volgorde 

doorloopt:  



o Optreden van een re-enactinggroep, waarin een van de dilemma´s van Koos van 

Schaïk als Rode Kruisverpleegster in de Tweede Wereldoorlog wordt nagespeeld. 

o Bezichtiging van de mini-expositie over Koos van Schaïk en de locatie van Odendael 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

o Tafelgesprek met koffie en ranja tussen de kinderen en de oudere (die hen het hele 

programma vergezeld) over zijn/haar eigen ervaringen als kind tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. 

- Graag attenderen wij u en de begeleiders op de leeftijd van de ouderen. Vermijd een hoog 

tempo en te veel drukte in de groepjes.  Het is prettig als u de kinderen hier vooraf op 

attendeert en met hen alvast nadenkt over vragen die zij aan de ouderen willen stellen. Dat 

kan –indien nodig- het gesprek ter plekke ondersteunen. 

 

Contact 

- Als u nadere informatie wilt of praktische vragen heeft, kunt u contact opnemen met de 

organisatoren: 

o Ria van Kuijk, ria.tonny@hetnet.nl 06-28034128 

o Anne van Kuijk, annejbgwvankuijk@gmail.com 06-27745225 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


