
  

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 op www.cultuurkade.nl  

 
 
 

Beste ouder, verzorger, 

 

 

Binnenkort brengt de groep van je kind een bezoek aan het Museum jan Heestershuis in het kader van 

het project ‘Op stap met Jet & Jan, jong in 1910’. 

 

Leven in de tijd van Ot en Sien: dit komt in iedere lesmethode geschiedenis aan bod. Maar waarom zou 

je dit thema uit een lesboek behandelen? Het is toch veel leuker en leerzamer om het te verplaatsen 

naar de geschiedenis van de woonplaats van de leerlingen zelf? 'Op stap met Jet en Jan' is opgebouwd 

rond het voorleesverhaal van Jet en Jan. Aan de hand van deze twee leeftijdgenootjes maken de 

kinderen kennis met thema's als kleding, wonen, school, de buurt, eten, spelen en werken in 1910. 

In het museum gaan de leerlingen aan de slag met oude voorwerpen, die in het voorleesverhaal aan de 

orde komen. Ze gaan bijvoorbeeld zelf de was doen, koffie malen, schoonschrijven op een leitje en 

sokken stoppen. 

Na de museumles wordt het verhaal op school vervolgd, zodat het project een afgerond geheel vormt. 

Het project voor leerlingen van groep 5 is ontwikkeld door Erfgoed Brabant en het museum. 

 

Samen doen: 

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

We willen je daar graag een beetje bij helpen en hebben daarom een paar ideeën verzameld om je kind 

aan het kletsen te krijgen. 

 

• Heb je zelf oude voorwerpen in huis of op zolder liggen, of zijn die te vinden bij opa en/of oma. 

Vraag aan je kind of het weet waarvoor dit 

voorwerp dient of diende. 

• Haal oude herinneringen op met opa en 

oma over hoe het vroeger was, wat is nog 

hetzelfde en wat zeker niet? 

• Bezoek met je kind een erfgoed museum 

in je woonplaats of in de regio en ga daar 

op zoek naar oude gebruiksvoorwerpen. 

• Misschien vindt je kind het leuk om een 

voorwerp te bedenken waarmee we in de toekomst ons werk gemakkelijker kunnen maken. 

 

Wil je meer weten over dit project en het museumbezoek, klik dan door naar de website van 

Cultuurkade voor meer informatie en een filmpje.  

Of type deze link over: https://www.cultuurkade.nl/aanbod/21/op-stap-met-jet-en-jan-jong-in-1910  

 

Met vriendelijke groeten, 

Het team van Cultuurkade Meierijstad 
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