
 
 

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 ouders, verzorgers, 

 

♪ “Op de toren zit een haan, op de toren zit een haan”♪ 

Komt jouw kleuter hier zingend mee thuis? Het is een bekend deuntje (‘In Holland staat een huis’) 

en komt uit een erfgoedproject waar in de klas mee wordt gewerkt. 

 

Het project gaat over Hubertus de Gouden Haan, die tijdens een storm van de kerktoren waait: 

zo de zandbak van de school in! De kinderen van groep 1/2 laten hem aansterken in de 

poppenhoek en hebben een heleboel vragen voor Hubertus. Wie is hij en waar komt hij vandaan? 

Hubertus gaat met de leerlingen op ontdekkingstocht door de school en de buurt. Zo leren ze 

hun buurt goed kennen en leren ze goed kijken naar de omgeving waar ze anders vrolijk iedere 

dag aan voorbij lopen. Het leren lezen en herkennen van de eigen omgeving is een eerste 

kennismaking met erfgoed in de directe omgeving van de school. Kinderen verleggen hun 

grenzen, terwijl ze dichtbij hun eigen wereld blijven. 

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. 

 

• Kijk onderweg naar school of naar huis eens met 

je kind of er bijzondere objecten te zien zijn. Zijn 

er details waar je normaal gesproken samen aan 

voorbij loopt of fietst? Een stoeptegel met een 

logo? Een eeuwenoude boom? Is de kerktoren te 

zien, of een andere hoge toren of gebouw? En 

stel dan vragen uit nieuwsgierigheid, zoals ‘Hoe 

komt dit hier?’ of ‘Wat gebeurt er in dat gebouw?’ 

of ‘Hoe kom je daar?’. 

• Speel samen het spelletje ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet 

ziet’ op een plek in de wijk.  

Of een variant daarop met andere zintuigen: ik 

ruik.. ik voel.. ik hoor, wat jij niet hoort. 

Samen wakkeren we de nieuwsgierigheid aan en gaan we op avontuur door nabije omgeving. 

Kleuters zijn echte ontdekkers, veel plezier op deze gezamenlijke ontdekkingstocht! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het team van Cultuurkade 

http://www.cultuurkade.nl/

