
  

   

 

Beste partner van Cultuurkade, 

Het duurt dit jaar erg lang voordat de lente op gang wil komen, sterker nog, het is al bijna zomer, maar we 

lopen nog in onze wintertruien rond. Ook de versoepelingen van de coronamaatregelen, vooral voor kunst 

en cultuur, komen maar traag op gang. Met betrekking tot kunst en cultuur op school zal er de komende 

weken ook steeds weer iets meer mogelijk zijn. Gelukkig worden onze leskisten in de tussentijd heel goed 

gebruikt en zijn gezelschappen als de Stilte, SALLY en philharmonie zuid zo creatief en flexibel om hun 

projecten te digitaliseren, waardoor er meer mogelijk was dan we voor mogelijke achtten. Je leest er in 

deze nieuwsbrief meer over. En ondertussen kijken wij reikhalzend uit naar een nieuw schooljaar, te 

beginnen met de presentatie van het kunstmenu 2021-2022.  

Warme groeten, Dorian, Fieke, Ilona en Susanne 
  

 

Lokaal nieuws  
 

 

 

 

Dans-kunstweek bij OBS de Springplank 

In de week van 15 t/m 19 maart werden drie 

dansdocenten van Phoenix Cultuur ontvangen 

op school. De leerkrachten hadden vooraf 

aangegeven welke leervragen zij en hun 

voorkeur was er een inspiratiebijeenkomst. Bij 

de leerlingen was veel enthousiasme en grote 

inzet. In het begin voelden sommige kinderen 

zich nog wat ongemakkelijk. Ze letten nog veel 

op elkaar. Dat ging echter snel voorbij. 

Kinderen durfden zich te uiten, dachten mee 

over de eigen invulling van een stukje dans, 

hun beste om het stuk goed aan te leren. Lees 

meer. 
 

 

 

De Uilenbrink pakt uit en hoe 

Rondom de terugverhuizing naar de 

Melisselaar, organiseerden de icc-ers van de 

Uilenbrink een groot kunstproject onder de 

titel: 'Wij pakken uit!' Al in het najaar spraken 

wij hen over hun plannen voor een groot 

kunstproject. De school neemt deel aan de 

regeling cultuureducatie met kwaliteit en heeft 

wat kunst en cultuur betreft een naam hoog te 

houden. Het idee was om vóór de terug-

verhuizing het kunstproject uit te voeren, zodat 

bij de start in het vernieuwde gebouw de 

kunstwerken van de leerlingen een 

prominente plaats zouden krijgen. En zo 

geschiedde. Lees verder. 
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Loop mee door de Uilenbrink om de kunstwerken van de leerlingen te bewonderen.  

 

 

Leskisten ophalen en terugbrengen 

De Noordkade is -deels- weer open! Dat 

betekent dat de leskisten in middagen weer 

opgehaald en teruggebracht kunnen worden 

door de scholen. In de middag is de balie van 

de Noordkade weer bezet en dus open. Via het 

boekingssysteem krijgt de school bericht 

wanneer welke kist opgehaald kan worden. De 

leskisten worden heel vaak uitgeleend en 

krijgen goede beoordelingen. 

 

 

 

Verbetering Vliegvleugels en Kriebelpoten 

De mooie kunstwerken van Vliegvleugels en 

Kriebelpoten worden voorzien van betere 

hanteerbare kisten. Dat zal een hele 

verbetering zijn want de kisten waren erg 

zwaar. In plaats van glazen kubussen worden 

de kunstwerkjes na de zomervakantie 

beschermd door plexiglas kubussen. 

Bovendien is het plexiglas zo bevestigd dat -

mocht er iets gebeuren- het geheel hetzelfde 

te demonteren is. Kunstenaar Inge Bollen 

heeft zich over de kisten ontfermd en er al veel 

tijd en energie ingestoken om alles 

hanteerbaarder en praktischer uit te voeren, 

veel dank daarvoor! 
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Heartbeat@school 

Klassieke muziek en moderne dans via het 

digibord; een wervelende voorstelling werd 

omgebouwd naar een kunstproject voor 

leerlingen als makers in de eigen klas. 

Sommige leerlingen en leerkrachten hadden er 

vooraf zo hun vraagtekens bij of dit een succes 

zou zijn. Via het digibord krijgen de leerlingen 

in de klas een broodnodige dosis cultuur 

aangeboden: een duet van een violiste en een 

danser. Samen met een workshopbegeleider 

ontrafelen ze het verhaal van het duet en gaan 

ze vervolgens zelf aan de slag met een 

Heartbeat-dans. En dat allemaal op afstand. 

Lees hier de eerste reacties van leerkrachten 

en leerlingen. 
 

  

 

Bijzonder moment 

Eind april beleefden we een bijzonder 

moment, want we waren in de gelegenheid om 

het jaarverslag 'live' aan wethouder Menno 

Roozendaal te overhandigen. Hoewel het 

jaarverslag al enige tijd geleden door 

onsdigitaalen per post is gepubliceerd, is het 

traditie om het als eerste aan te bieden aan de 

wethouder als voorzitter van de stuurgroep 

van Cultuurkade. Dit jaar was het live moment 

pas na publicatie mogelijk. De wethouder en 

de andere leden van de stuurgroep spraken 

hun waardering uit voor de werkzaamheden 

van Cultuurkade Meierijstad. Mevrouw 

Pepping (Skopos) merkte op dat Cultuurkade 

in deze snelle veerkracht heeft. En dat het 

jaarverslag een goed beeld geeft van de vele 
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werkzaamheden die Cultuurkade heeft 

verricht. 
 

 

 

Digitale presentatie Kunstmenu 2021-2022 

Hoewel er steeds meer verruimingen van de 

coronamaatregelen op handen zijn, heeft de 

Cultuurkade uit voorzorg ook dit jaar gekozen 

voor de presentatie van het Kunstmenu in een 

digitale vorm te gieten. Het is nèt iets anders 

geworden dan afgelopen jaar, de menu 

onderdelen worden nu per project 

gepresenteerd. Bijkomend voordeel is dat niet 

alleen de icc-ers de menupresentatie kunnen 

bekijken, maar dat alle leerkrachten uit 

Meierijstad kunnen zien wat er voor komend 

schooljaar op het kunstmenu staat. Vanaf 9 

juni komt het programma online, in de 

volgende nieuwsbrief volgt meer informatie. 
 

 

 

Dankjewel 

Tot afgelopen week zorgde Rosanne 

Langendijk voor de vervanging van Dorian 

tijdens haar zwangerschapsverlof. En ga er 

maar aan staan; midden in het schooljaar en 

midden in de lockdown starten met een 

vervanging. In plaats van dat we haar samen 

op kantoor konden inwerken en begeleiden, 

moest ze alles op afstand met haar laptop en 

via Teams overnemen. Een hele klus dus en 

daar heeft Rosanne zich heel goed door heen 

geslagen. We willen haar op deze plaats dan 

ook hartelijk bedanken voor haar 

werkzaamheden voor Cultuurkade!  
 

 

 

Aandacht voor Erfgoed  
 

 

 

Aandacht voor Erfgoed 

Het nieuwe schooljaar lijkt nog ver weg, maar 

wij zijn al druk bezig met de invulling ervan. 

Dat schooljaar komt wat ons betreft in het 

teken te staan van ‘Aandacht voor erfgoed’.  

‘Aandacht voor erfgoed is belangrijk’, horen we 

vaak terug van scholen. ‘De projecten zijn ook 

nog eens ontzettend leuk’, voegen ze er aan 

toe. En ook de aanbieders ervaren altijd 

enthousiasme bij docenten én kinderen. De 

situatie in de wereld speelt ook mee in de 

keuze. Want de wereld staat op scherp, met 

veel uitdagingen, veel discussie en veel 

tegenstellingen. Het is belangrijker dan ooit 

dat kinderen weten waar hun eigen roots 



 

liggen. Dat draagt bij aan begrip voor de 

wereld om hen heen. Lees hier meer over onze 

plannen.  
 

 

 

Primeur: WOII verhalen komen tot leven 

De herdenking van 4 en 5 mei viel in de 

meivakantie, maar WOII herdenken kan altijd 

en zeker met de nieuwe app van Brabant 

Remembers. In de AR app Brabant Remembers 

worden persoonlijke WOII-verhalen met 

augmented reality verbeeld en extra 

invoelbaar gemaakt. De gebruiker wordt 

ondergedompeld in de wereld van toen, 

waarin acteurs het oorlogsverhaal vertellen en 

naspelen. Allerlei visuele en auditieve effecten 

zorgen voor een ervaring met grote impact. 

Deze ‘tijdreis’ kun je zowel in het Nederlands 

als in het Engels beleven. Een wereldprimeur, 

die naadloos aansluit op de belevingswereld 

van jongeren. Lees meer. 
 

 

 

Brabants Lof & Brabantse BeLofte 

Erfgoed Brabant presenteert twee nieuwe 

prijzen: Brabants Lof en Brabantse BeLofte een 

prijs voor (erfgoed) instellingen. De prijzen zijn 

voor een erfgoedproject en een nog uit te 

voeren erfgoedconcept. Belangrijke criteria 

voor het winnen van Brabants Lof en 

Brabantse BeLofte zijn: oog voor diversiteit en 

inclusie; samenwerking tussen erfgoed en een 

andere sector; publieksgericht; betrekking op 

Brabant en Brabants erfgoed; en dat het 

aanhaakt op de actualiteit. . Lees meer. 
 

 

Impulsregeling culturele zzp'ers en erfgoed 

vrijwilligers 

Ben jij als zzp'er werkzaam in 

cultuurparticipatie en / of –educatie, beoefen 

je een ambacht of werk je met 

erfgoedvrijwilligers? Dan is deze regeling 

misschien wel iets voor jou. Je kan ook als 

instelling aanvragen als je veel met snelle 

zzp'ers of vrijwilligers werkt, om hen te 

ondersteunen.  

Door de gevolgen van Corona verandert de 

manier waarop we werken. Daar komt bij dat 

veel beroepen momenteel een flinke daling, of 

zelfs een volledig gebrek aan werk zien. Veel 

zelfstandigen in de kunst- en cultuursector 

kwamen en komen echter niet in aanmerking 

voor de pakketten met generieke noodsteun 
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van de rijksoverheid. Deze regeling komt daar 

deels in tegemoet. Lees meer. 
 

 

 

Overig nieuws  
 

 

 

 

Waardeer wat jongeren wél leerden in de 

online-only tijd 

Het afgelopen jaar bevonden jongeren zich 

vaak buiten hun comfortzone en juist daar 

wordt het meest geleerd. Niet over de Slag bij 

Nieuwpoort of integraalrekenen. Wel over 

henzelf, over het belang van contact en over 

de beperkingen die het scherm van laptop of 

pc in zich draagt. Ze leerden kritisch denken 

over de waarde van naar school gaan; ze zijn 

een stuk media-wijzer geworden, ook andere 

manieren van samenwerken op. Er is enorm 

niet veel meer. Lees hier het hele artikel op de 

website van het LKCA. van Maarten Bremer, 

onderwijskundige en lid van college van 

bestuur van ArtEZ. 

Foto hand op kunstwerk van: Etienne 

Jeanneret / Getty Images 
 

 

 

(F)lessenpost van Filmhub Zuid 

Wil je gratis kennismaken met filmeducatie? 

Filmhub Zuid stuurt je een filmles op! Nu 

Filmhub Zuid nog steeds niet naar scholen 

mag komen, blijven ze zoeken naar manieren 

om filmeducatie naar je toe te brengen. 

Gelukkig is er (F)lessenpost! Per post sturen ze 

gratis en voor niets kant-en-klare filmlessen 

naar je toe. De lessen zijn samengesteld door 

de partners Natlab, Lumière Cinema, De 

Creatieve Code en Makersbase en vullen een 

kleine 50 à 60 minuten. Interesse? Geef via 

joni@natlab.nl aan welke les je zou willen 

ontvangen, dan komt de f(ilm)les naar je toe! 

Kijk ook op deze website. 
 

 

Schrijfwedstrijd voor leerlingen VO 

De schrijfwedstrijd is gekoppeld aan de 

tentoonstelling Eva Jospin: Paper tales in het 

Noordbrabants Museum. In de tentoonstelling 

stap je in de dromerige sprookjesachtige 

wereld van deze Franse kunstenaar. Als je door 

haar wereld vol bomen, struiken en 

fantasierijke bouwsels loopt, schieten woorden 

vaak tekort. Daarom organiseert Het 

Noordbrabants Museum in samenwerking met 

literair productiehuis De Nieuwe Oost | 
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Wintertuin een schrijfwedstrijd: Graag willen zij 

leerlingen uitdagen om mee te doen aan deze 

wedstrijd. Ze mogen schrijven in de breedste 

zin van het woord. Een gedicht, een verhaal, 

een rap, of wat dan ook.Meer informatie 
 

 

 

Ter inspiratie:  
Een bezoek vanuit je eigen huiskamer! De digitale deuren van Het Noordbrabants 
Museum zijn geopend. Theatermaker en kunstliefhebber Lucas De Man neemt je 

mee door de nieuwe tentoonstelling 'Eva Jospin: Paper Tales'. 

Klik hier voor alle nieuwsitems  
 

 

 

icc bijeenkomst: 9 juni, geannuleerd. 

icc training Schijndel: 29 juni 09.00 - 16.00 uur Bijeenkomst icc training 
   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

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 
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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.  

 

 

 

Wil je de instellingen voor het ontvangen van deze nieuwsbrief veranderen? Je kunt  

hier je gegevens wijzigen of je hier uitschrijven voor de nieuwsbrief.  
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