
 

 

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  

 

 

 
 
 
 

Beste ouder, verzorger van leerlingen groep 6,7 en 8, 

 

 

Binnenkort gaat de groep van je kind aan de slag met het lespakket ‘Doe-orgel’.  

‘Doe-orgel’ is een pakket met losse onderdelen die de kinderen al ontdekkend in elkaar gaan zetten tot 

een klein orgel. Hier komt naast muziek en kennis over geschiedenis ook een stukje techniek aan te 

pas. Zo komen ze er al doende achter wat een orgel is en hoe het werkt. Samen bouwen de kinderen 

het orgel waar uiteindelijk ook op gespeeld kan worden. 

 

Samen doen: 

Natuurlijk is het fijn om met je kind na te praten of in te haken op een activiteit. Met deze brief willen je 

daar graag een beetje bij helpen en hebben daarom een 

paar ideeën verzameld om je kind aan het praten te 

krijgen. 

 

• Weet jij het verschil tussen een piano en een orgel?  

• Waarom staan orgels vaak in een kerk? 

• Heb je al eens een orgel gehoord en gezien?  

• Breng eventueel zelf een bezoek aan een kerk, er zijn 

ook Nationale Orgeldagen. Op internet is te vinden 

wanneer en waar. 

• Maak samen met je kind een flessenorgel, op 

YouTube zijn filmpjes te vinden hoe je dat eenvoudig 

kunt doen. 

 

Wil je meer weten over het ‘Doe-orgel’, klik dan door naar de website van Cultuurkade voor meer 

informatie en een filmpje, of type deze link over https://www.cultuurkade.nl/aanbod/686/een-doe-

orgel-in-de-klas  

 

 

Veel plezier ermee! 

Het team van Cultuurkade Meierijstad 
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