
 
 

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. 

Beste ouder, verzorger van leerlingen groep 7 en 8, 

Binnenkort gaat de groep van je kind in de klas werken aan het project  

Expeditie Heilige Huisjes. 

 

Waar gaat het over? 

Het ene gezin gaat op zondag naar de kerk, het andere op zaterdag naar de synagoge en weer 

een ander gezing gaat tijdens de Ramadan elke avond naar de moskee. Maar wie gaat waar naar 

toe en waarom? 

In de klas hebben de leerlingen enkele voorbereidingslessen o.a. kennismaken met 

wereldgodsdiensten, zoals katholicisme, protestantisme, islam en jodendom. Daarna gaan de 

leerlingen op expeditie op locatie in Veghel. In Expeditie Heilige Huisjes ontdekken leerlingen wat 

die gebouwen betekenen, wat ze zeggen over de mensen die er komen en wat die belangrijk 

vinden in hun leven.  

 

Wat kun je samen doen?  

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

Maar hoe doe je dat? Je vraagt nieuwsgierig: Hoe was het? En dan krijg je ‘leuk of stom’ als 

antwoord en weet je nog niks. We willen je daar graag een beetje bij helpen en hebben daarom 

een paar ideeën verzameld om met je kind over het geloof te praten. 

 

• Zijn er thuis voorwerpen die met religie te maken hebben? 

Zo ja, wat is de betekenis daarvan voor jou? 

• Gaan jullie als gezin naar de kerk of moskee?  
Waarom wel, of waarom niet? 

• Vertel eens over je eigen ervaring met je geloof of hoe je het 
in je eigen jeugd hebt ervaren.  

• Wat zijn belangrijke feestdagen? 

 

 

 

Wil je meer weten over ‘Expeditie Heilige Huisjes’, klik dan door naar de website van Cultuurkade 

voor meer informatie en de links naar SchoolTV filmpjes. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het team van Cultuurkade Meierijstad  

https://www.cultuurkade.nl/aanbod/87/expeditie-heilige-huisjes

