
 
 

Leerkrachteninformatie veteranenontmoeting 17 september 

- - - - Deze brief is bestemd voor: De Vossenberg, Kompas, De Heijcant, De Regenboog, PeP. - - - - 

Briefing voor de groep van 10.15u (groep 2) Let op, het programma is een kwartier vervroegd!  

Dit kon niet meer gewijzigd worden in het boekingssysteem, vandaar dat dit verwarrend kan zijn. 

Beste deelnemers, 

Er staat jullie een bijzonder programma te wachten. Deelname aan de veteranenontmoeting én het 

bijwonen van de dropping op De Vlagheide. Lees de briefing s.v.p. goed door met alle onderdelen.  

Graag ontvangt Cultuurkade op korte termijn het 06-nummer van elke deelnemende leerkracht. We 

maken op de dag zelf een groepsapp aan, zodat we berichten door kunnen geven over belangrijke 

beslissingen in het programma. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de dropping niet door gaat wegens 

weersomstandigheden. We willen iedereen kunnen bereiken en “binnen handbereik hebben”. Bij 

voorbaat dank. 

  

Voorbereiding op school 

Er is geen specifiek voorbereidend lesmateriaal. Er is een kort filmpje over Operatie Market Garden 

beschikbaar, maar als je al een start hebt gemaakt met Operatie Market Garden volstaat dat ook.  

Wat wel van belang is: 

- Vooraf inventariseren welke vragen de leerlingen willen stellen aan de veteranen (in het Engels) 

- Een bijzonder cadeau maken om na afloop aan de veteranen te overhandigen. Een cadeau als dank 

voor hun aanwezigheid en verhalen. Geen cadeau dat te koop is in de winkel, maar iets dat jullie als 

klas maken of hebben (bijv. een tekening of een gedicht).  

- Bereid de kinderen voor op de omstandigheden bij de Dropping (zie verderop).  

- Zorg dat je als groep herkenbaar bent en blijft gedurende het programma (bijv. schoolhesjes).   

- Minimaal twee extra begeleiders (ouder/stagiair) per groep zijn nodig.  M.n. tijdens de verplaatsing 

om de groep bij elkaar te houden en logistieke zaken die zich voor doen. Het gehele programma mag 

bijgewoond worden door de begeleiders.  

- Denk aan passend schoeisel dat vies mag worden; het kan modderig zijn op het onverhard gedeelte 

waar de dropping wordt bijgewoond.  

- Misschien wil je een wacht-tijd- opdracht bedenken voor tijdens het wachten op de dropping. 

- Zijn de 06-nummers van de deelnemende leerkrachten doorgegeven aan dorian@cultuurkade.nl ? 

- Indien van toepassing: zorg voor- en communiceer ouders over een continurooster; het programma 

overlapt de middagpauze. Jullie zijn om 14.00u terug op school.  

Busvervoer  

Iedereen maakt gebruik van busvervoer van BBA*. Om 09.30u stappen jullie op school in de bus. (Op 

sommige scholen zullen twee bussen staan, afhankelijk van het aantal leerlingen.) De bus rijdt naar 

Theater De Blauwe Kei en zet jullie af bij de ingang van het theater (aan de waterkant). Na het 

programma staat de bus weer voor jullie klaar (12.00u) om het vervoer naar De Vlagheide te 

verzorgen. Tijdens de verplaatsing naar De Vlagheide ligt er voor iedereen een lunchpakketje in de 

bus. De bussen zijn voorzien van nummer en naam van de schoolgroepen. Om 13.30u vertrekt 

iedereen vanaf de droppingzone naar de bus, zodat jullie om 14.00u terug zijn op school.  
*) Uitgezonderd de afspraken die gemaakt zijn met BS De Vossenberg en BS Petrus en Paulus. 
 

Ontvangst Blauwe Kei  

De ingang van De Blauwe Kei bevindt zich aan de waterkant.  

- Jassen en tassen ophangen in de garderobe (mogen niet mee de zaal in) 

- Houd de groep bij elkaar in de foyer.  

- Alle leerlingen betreden door dezelfde deur de zaal: beneden, rechts naast de bar. Dit gebeurt op 

het teken van medewerkers van De Blauwe Kei. Maak alvast een rij twee-aan-twee voor een 

makkelijke doorstroom en volg de instructies van de medewerkers op. 

https://www.meierijstadherdenkt.nl/parachuttedropping/
https://www.youtube.com/watch?v=CXJBiDVzPng
mailto:dorian@cultuurkade.nl


 
 

- De medewerkers van De Blauwe Kei zullen vragen om zoveel mogelijk aaneengesloten plaats te 

nemen, te beginnen vanaf de eerste rij. 

- We gebruiken halve rijen, zodat de leerlingen als groep bij elkaar kunnen zitten. De stoelen met een 

gekleurd doekje houden we vrij. 

- De donkerder gekleurde stoelen aan het einde van aan de rij worden niet gebruikt bij 

voorstellingen, het zijn congresstoelen en hebben slecht(er) zicht op het podium. 

Aandachtspunten Blauwe Kei  

- Er bevindt zich een riviertje (de“binnen-Aa”) in de foyer met een klein opstaand randje. Maak de 

leerlingen hierop attent zodat ze er niet per ongeluk in vallen in de drukte (het zou niet de eerste 

keer zijn). 

- De foyer is een openbare ruimte. 

- Leerlingen mogen niet de proeffabriek in 

- Toiletten bevinden zich in het midden van de foyer, tegenover de ingang: aan de linkerkant bevindt 

zich een trap naar beneden. Toiletbezoek is tijdens de voorstelling niet mogelijk.  

- Eten, drinken, jassen en tassen mogen niet mee de zaal in. 

 

Begeleiding naar, bij, van de veteranen 

Als de film is afgelopen wordt er op het podium een vrijwilliger toegewezen aan elke groep. Deze 

vrijwilliger is gedurende de hele ochtend je aanspreekpunt. De vrijwilliger neemt jullie na de 

filmvoorstelling mee naar de juiste ruimte, alwaar twee veteranen op jullie wachten. Elke klas blijft 

als groep bij elkaar: voor elke groep is een ruimte aparte gereserveerd en zijn er twee veteranen 

beschikbaar (m.u.v. De Regenboog). De vrijwilliger zal helpen bij vertaling. Stem met de vrijwilliger af 

wat je wilt dat jouw rol als leerkracht is, wie is de gespreksleider? Na afloop van het gesprek met de 

veteranen neemt dezelfde vrijwilliger jullie weer mee terug naar de plek waar de bus op jullie wacht. 

Vanuit school vragen we per groep één leerkracht en twee extra begeleiders/ouders.  

 

Filmbeelden  

De gesprekken met veteranen worden vastgelegd middels foto en film, aangezien dit een van de 

laatste keren zal zijn dat zij hun verhaal kunnen vertellen. Leerlingen zullen zoveel mogelijk van 

achteren gefilmd of gefotografeerd worden. Zijn er leerlingen die niet in beeld mogen? Geef dit dan 

s.v.p. door aan de vrijwilliger die aan je groep wordt toegewezen. De film wordt enkel gemaakt en 

gebruikt voor educatieve doeleinden en om te delen met de veteranen en hun families. Zodat deze 

verhalen niet verloren gaan. 

Dropping 

De dropping is een bijzondere gebeurtenis die veel indruk zal maken. 75 Jaar geleden zetten hier de 

eerste parachutisten voet op Nederlandse bodem. Op precies deze plek, Dropzone A, om 13.01u. Het 

Round Canopy Parachuting Team The Netherlands verzorgt nu, 75 jaar later om 13.01 uur 

herdenkings-parachutesprongen vanuit twee Dakota’s.  

Deze dropping is afhankelijk van vele factoren, m.n. de weersomstandigheden. Het blijft tot de dag 

zelf onduidelijk of, en hoe laat, de Dakota’s mogen opstijgen. M.b.v. de groepsapp met 06-nummers 

van deelnemende leerkrachten zullen wij jullie hier over berichten op de dag zelf. Mogelijk denkbare 

alternatieven waar we rekening mee houden: 1) de dropping wordt ’s ochtends afgelast en we keren 

vanaf de Noordkade rechtstreeks terug naar school. 2) de dropping gaat door, maar kan niet precies 

om 13.01u getimed kan worden, mogelijk dat we om 13.30u onverrichter zaken terug naar school 

moeten keren. Bereid de leerlingen hier op voor. Het is voor iedereen spannend of en hoe laat het 

door zal gaan. Het meest voor de parachutisten! 

 

 



 
 

 

De dropping is openbaar toegankelijk en het zal er naar verwachting erg druk worden. Er is een 

speciale plek afgezet voor de ruim 200 leerlingen die hier aan deelnemen. Op een onverhard pad, dat 

modderig kan zijn. De bus zal jullie zo dicht bij mogelijk afzetten. Houd de groep bij elkaar zodat er 

niemand kwijt raakt in de drukte. 

 

 

Programma Groep 2 

09.30u Bus arriveert op school, instappen 

10.00u  Aankomst Blauwe Kei 

10.00u Placeren in de zaal 

10.15u-11.00u Filmvoorstelling 

11.00u-11.15u Verplaatsing naar ruimtes met veteranen, onder begeleiding van vrijwilliger 

11.15u-12.00u In gesprek met veteranen 

12.00u  Einde 

12.00u Bussen vertrekken naar De Vlagheide 

12.30u Aankomst Vlagheide  

13.01u Dropping  

13.25u Naar de bus terug lopen 

14.00u Iedereen is terug op school 

Telefoonnummer i.g.v. calamiteiten op de dag zelf: 06 – 45 007 952 (Dorian). 

 

Alle collega’s van Cultuurkade wensen jullie een bijzondere en onvergetelijke dag toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

Dorian Verkuijlen 

Cultuurkade Meierijstad. 

 


