
 
 

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 ouders/verzorgers, 
 
In 2021 vroeg de gemeente Meierijstad aan Cultuurkade om samen met het onderwijs aandacht te 
schenken aan het 200 jarige bestaan van de Zuid-Willemsvaart. De komst van het kanaal zorgde 
namelijk voor grote veranderingen voor de mensen in deze omgeving. Bij de aanleg kwamen veel 
verschillende belangen kijken en daar gaan de leerlingen meer over ontdekken. 
 
Verleden – heden – toekomst 
Binnenkort is het zover, dan gaat je kind deelnemen ‘Graven naar de toekomst’.  
De leerlingen duiken in de geschiedenis; door het oplossen van puzzels en opdrachten in een 
escapekist.  

De leerlingen komen daarmee meer te 
weten over diverse personages uit het 
verleden. Denk o.a. aan een kanaalgraver, 
een boer, de koning en een kind.  
Bij iedere opdracht komen leerlingen wat 
meer te weten over de geschiedenis van het 
kanaal, de omgeving en het verhaal van 
‘hun’ personage. Ze worden zich bewust van 
tegengestelde belangen in de samenleving. 
En ze komen er achter hoe belangrijk het is 
om samen te werken om tot oplossingen te 
komen.  
 

De escapekist doet een beroep op creatief en anders denken. Het is niet makkelijk om de slotjes 
open te krijgen. Vinden ze met elkaar de oplossing? Alle informatie is beschikbaar, maar hoe 
combineren we die tot de oplossing? Ook het doorzettingsvermogen wordt getest. 
 
Na het oplossen van de escapekist geeft de burgemeester van Meierijstad de leerlingen een opdracht 
voor de toekomst en kunnen ze gaan werken aan een ontwerpopdracht in Meierijstad.  
 
Samen doen 
Natuurlijk is het fijn om je je kind na te praten of in te haken op een activiteit. 

• Wat heb je ontdekt over het kanaal? 

• Welke mensen waren blij met de komst van het kanaal  
en wie minder blij? 

• Hoe heb jij je groepje geholpen bij de puzzels? 

• Was het weleens moeilijk en hoe losten jullie dat op? 

• Hoe denk je dat ik het zou vinden, zo’n escapekist?  

• Vertel eens iets over het kanaal wat ik niet weet? 

• Waar denk jij aan, de volgende keer dat we het kanaal zien? 

Wil je meer weten over dit project of over de Zuid-Willemsvaart?  
Kijk dan eens op www.cultuurkade.nl/graven  
 
Met vriendelijke groet, Cultuurkade Meierijstad 

http://www.cultuurkade.nl/graven

