
 
 

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, 

In de klas van je kind wordt binnenkort het project ‘Vergeet mij nietje’ uitgevoerd. Dit is een 

literatuureducatieproject voor groep 3 en 4 en het duurt drie weken. Tijdens het project staat het 

prentenboek ‘Vergeet mij nietje’ van Milja Praagman centraal. Thema's die uitgewerkt worden 

tijdens de activiteiten zijn: missen, (t)huis, vriendschap, samen zijn, op reis gaan, bloemen en 

planten.  

De kinderen gaan met hun leerkracht onder andere vriendschapsbandjes knopen en een 

poesiealbumversje schrijven. De Bibliotheek Veghel verzorgt een gastles in de klas over het werk  

van illustrator en schrijver Milja Praagman. 

 

Ideeën om samen thuis te doen: 

● Ga op zoek naar je eigen poesiealbum van vroeger (of 

eventueel een vriendenboekje) en lees erin met je kind. 

● Schrijf samen een brief aan een (vakantie)vriend.  

● Speel het spelletje ‘Ik ga op reis en ik neem mee’  

met voorwerpen die je écht niet zou kunnen missen 

(trouwfoto’s, lievelingsknuffel, telefoon…) 

● Ga buiten op zoek naar bloemen of bladeren en droog ze in 

een herbarium of tussen zware boeken. Kunnen jullie 

ontdekken van welke plant ze zijn? 

 

Veel plezier met onze suggesties.  
 
Met  vriendelijke groeten,  
 
Het team van Cultuurkade Meierijstad, 

De Bibliotheek Veghel. 

http://www.cultuurkade.nl/

