
 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 
In de klas van je kind wordt binnenkort het project ‘Overgisteren’ met de kleuters gedaan. 

Overgisteren = alles wat voor gisteren is geweest. 

Wat gebeurt er in dit project: 

Er is een koffer gevonden. De leerkracht vond hem gewoon op straat en hij staat nu in de klas. Van wie zou de 

koffer zijn? De kinderen maken de koffer open en vinden allerlei bekende en onbekende voorwerpen. Na het 

bekijken is er maar een conclusie mogelijk: dit is de koffer van een museummedewerker! 

Met een brief laten de kinderen de museummedewerker weten dat zijn 

koffer is gevonden. Wat zal hij opgelucht zijn! De vondst van de koffer is 

voor de kleuters het begin van een ontdekkingstocht naar de begrippen 

'museum', 'vroeger' en 'bewaren', met als hoogtepunt een bezoek aan 

een museum (resp. SIEMei (Veghel), Museum van Brabantse Mutsen en 

Poffers (Sint-Oedenrode) of Museum Jan Heestershuis (Schijndel).  

Op school verkennen ze met elkaar waarom het belangrijk is om 

voorwerpen van vroeger te bewaren. Er wordt ook een link gelegd met 

bijzondere voorwerpen uit de familie van de kleuters zelf. Zo kan er een 

museum in de klas gemaakt worden van het eigen erfgoed van de 

kleuters. Met Overgisteren leren de leerlingen communiceren over en met (historische) voorwerpen en breiden 

ze de woordenschat uit. Erfgoed laat immers zien waar je vandaan komt en wie je bent.  

Samen praten en samen doen 

Natuurlijk is het fijn om met je kind te praten over een activiteit op school.  

Om je te helpen geven we je graag een paar suggesties: 

• Had de leerkracht een koffer gevonden? Hoe zag die er uit en wat zat er in? Van wie zou de koffer zijn? 

Wat gaat er nu gebeuren met de koffer? 

• Vragen om aan opa of oma te stellen: Hoe was het vroeger op school? Wat zijn verschillen met een klas 

van nu? 

• Samen een stamboom maken van de familie. 

• Bespreek na het museumbezoek: Wat is eigenlijk een museum? Wat heb je allemaal gezien? En gedaan?  

• Niet alleen een museum, maar iedereen bewaart bijzondere dingen van vroeger. 

Maak samen een bewaardoos voor dingen die je wilt bewaren. Wat voor dingen vindt je kind belangrijk om 

te bewaren? Wat zijn voor jou zelf belangrijke bewaar-spulletjes en waarom zijn die belangrijk voor je? 

 

Met vriendelijke groeten,  
Het team van Cultuurkade Meierijstad 

 

Kunst & cultuur op school heeft grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Culturele activiteiten dragen bij 

aan het vormen van je persoonlijkheid. Kinderen leren ook allerlei vaardigheden door cultuureducatie zoals 

observeren, een mening vormen, ontdekken wat je mooi vindt of juist niet, ervaringen uitwisselen en begrip 

voor elkaar hebben. Wie naar kunst kijkt, kijkt naar zichzelf. Je leert jezelf er beter door kennen. 

Cultuurkade brengt cultuuronderwijs naar de klas, van de kleuters tot de eindexamens. Samen met partners, 

cultuuraanbieders, gemeente en onderwijs zorgen we voor verrassende en leerzame programma’s waarmee we 

duizenden leerlingen elk jaar weer inspireren. 

Meer weten? Kijk eens op www.cultuurkade.nl  

http://www.cultuurkade.nl/

