
  

   

 

Beste partner van Cultuurkade, 

De kop is eraf! En hoe, wij zijn volle bak aan de slag gegaan met, voorstellingen, workshops en gastlessen 

voor leerlingen en inspiratiebijeenkomsten voor leerkrachten live en online. Èn ondertussen vliegen ook 

nog eens de leskisten de opslag uit. Gelukkiger kun je ons niet maken!: Verwondering, je verplaatsen in een 

ander, een open blik, of en een uur lang oren en ogen tekort komen.  

Hartelijke groet, Dorian, Fieke, Ilona en Susanne 
  

 

Lokaal nieuws  
 

 

 

 

Het leven vieren met Warnet 1 

Leerkrachten inspireren met het gedachtegoed 

van de maker, inzicht in een creatief proces, 

het leereffect delen van het project en een 

gedegen voorbereiding op dat wat ze gaan 

zien. Dat was ons uitgangspunt bij de kick-off 

van Kunstructeur/Warnet die op 15 september 

plaatsvond. Eigenlijk is het niet goed te duiden 

wat Warnet is. Geen voorstelling of film, want 

het is niet één verhaal. Op een tribune 

middenin een witte kubus word je opgeslokt 

door een waanzinnige videowereld van 360 

graden. Lees er hier meer over. 
 

 

 

Het leven vieren met Warnet 2 

Gelukkiger kun je ons niet maken: we mogen 

weer live kinderen ontvangen bij een 

fantastische voorstelling! Een beetje 

gespannen, zo begon de dag voor ons. 

Verwondering, je verplaatsen in een ander, een 

open blik en een uur lang oren en ogen tekort 

komen. Dat is zo'n beetje de beleving die ruim 

1000 leerlingen uit de groepen 5-6 uit Veghel 

en Sint-Oedenrode tussen 21 september en 6 

oktober zullen ervaren. Beleef hier met ons 

mee hoe het voelde dat er na anderhalf jaar 

weer een voorstelling door ging. 
 

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=6e66c720b3&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=958826eeae&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=958826eeae&e=21e7b386e6


 

 

'Deze zul je nooit vergeten' 

Zei Roger Niesse, musicus van philharmonie 

zuidnederland tegen de 8 leraren die 

deelnamen aan de live online inspiratiesessie 

over de voorstelling Radio Walvis. Radio Walvis 

is namelijk geen voorstelling van A naar B, 

geen Disney, maar een reis in de 

fantasiewereld van Pilu, een Inuït meisje uit 

Groenland. Het is een voorstelling die echt 

binnen komt. “Begrijpen de kinderen de 

voorstelling dan wel? Is die niet te moeilijk voor 

de leerlingen” wordt hem wel gevraagd. De 

ervaring van Roger is dat de kinderen veel 

meer begrijpen dan je als volwassen denkt.  

Heb je de inspriatiebijeenkomst gemist? Lees 

dan hier het verslag. 
 

 

 

Dit jaar zijn er een aantal voorstellingen van Schippers&VanGught geprogrammeerd 
in het kunstmenu. In dit inspirerende filmpje nemen ze je kort mee in hun 

gedachtengang en vertellen ze wat typisch is voor hun voorstellingen. Je hoort over 
het proces en het belang van divergent denken. Op elke vraag zijn namelijk wel 100 

antwoorden mogelijk!  

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=23330b9793&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=4eae912f13&e=21e7b386e6


 

 

ICC bijeenkomst in teken van Beholders 

Wie naar kunst kijkt, kijkt naar zichzelf. Wat zie 

jij? Als je met meerdere mensen naar een 

voorstelling of expositie kijkt, dan zie je 

allemaal iets anders. Dat zie je goed bij de 

documentaires van Beholders. Aan de hand 

van een documentaire zie je dat dingen vaak 

niet zwart-wit zijn. Doordat je in contact komt 

andere meningen, kun je je eigen waarden en 

normen aanscherpen. Dat maakt nieuwsgierig 

en het verwondert. Dàt hopen we samen met 

ICC-ers en leiders te ervaren tijdens de eerste 

ICC-bijeenkomst van dit schooljaar. Meld je 

hier aan.  
 

 

 

VerderKijken DoorDenken 

De kunstkaarten van VerderKijken 

DoorDenken zijn vanaf nu ook terug te vinden 

op onze website! ‘VerderKijken DoorDenken’ is 

een lespakket voor groep 1-8 waarin platen 

van lokale, nationale en internationale 

kunstwerken zijn opgenomen met 

bijbehorende reflectievragen. Leerkrachten 

hebben met dit (gratis) lespakket handvatten 

om laagdrempelig met leerlingen naar kunst te 

kijken en over kunst te praten. Zonder dat je 

als leerkracht alles over het kunstwerk hoeft te 

weten.  
 

 

 

Waar denk jij aan bij het woord spieken? 

Leerkrachten van obs de Ieme zien het 

voorbereiden van hun kunsturen als een grote 

hobbel, zij gingen daarom aan de slag met een 

'Spiekbriefje'. Judith Frencken, icc-er van obs 

de Ieme schreef een verslag van de workshop 

'Spiekbriefje' voor leerkrachten: 

Dit schooljaar willen we de kinderen weer 

enthousiasmeren, verwonderen en plezier 

laten beleven tijdens ons kunstuur. Samen met 

Eline van SNENS hebben we tijdens een 

plenaire vergadering geprobeerd om deze 

hobbel te verkleinen. Door ‘spiekbriefje’ in te 

vliegen konden we praktisch aan de slag. Lees 

hier verder. 
 

 

 

Aandacht voor Erfgoed  
 

 

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=beb37bd78e&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=beb37bd78e&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=31642174de&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=39883d960f&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=75821e7e50&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=75821e7e50&e=21e7b386e6


 

 

OMG ervaringen van een Joods 

onderduikmeisje  

Mevrouw Renée Wolf–Pinto was bij het 

uitbreken van de oorlog 8 jaar. Zij woonde in 

Amersfoort. Haar vader en moeder waren 

joods. Zij en haar 1 jaar oudere zusje moesten 

in 1942 onderduiken. Tot mei 1945 moest er 

herhaaldelijk van adres gewisseld worden en 

maakten zij super spannende dingen mee. 

Mevrouw Wolf-Pinto is al op hoge leeftijd, toch 

is zij bereid haar onderduikverhaal op school 

te komen vertellen voor leerlingen van groep 7 

en 8 in het basisonderwijs.  

Na de enorme waardering tijdens OMG2019 is 

mevr. Wolf gevraagd of zij opnieuw haar 

verhaal wil vertellen. Boek hier een Bezoek in 

de klas 
 

 

 

Lesideeën Maand van de geschiedenis voor 

VO en bovenbouw PO 

1 oktober start de Maand van de Geschiedenis, 

het grootste geschiedenisevenement van 

Nederland. Het project 'Aan de lopende band' 

over industrieel erfgoed staat boordevol 

lesideeën die aansluiten bij het jaarthema ‘Aan 

het werk’. De lesideeën zijn geschreven voor de 

onderbouw van het Voortgezet Onderwijs, 

maar zijn ook geschikt voor 

bovenbouwgroepen van het Basisonderwijs. Er 

is keuze uit meerdere vakgebieden. In het 

boekje staan 16 lesideeën, verdeeld over twee 

thema's: Burgers en Stoommachines en 

Ruimte voor fabrieken!? 
 

 

 

Heropent: inschrijving Museumschatjes 

Er is ruimte gekomen voor extra scholen bij 

Museumschatjes. Dit heeft te maken met 

budget dat over is gebleven na het 

Coronaschooljaar 2020 – 2021. Erfgoed 

Brabant heeft daarom besloten om de 

inschrijving voor Museumschatjes weer te 

openen. Basisscholen die zich nog niet hebben 

ingeschreven kunnen dat alsnog doen. Lees er 

hier meer over. 
 

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=44e880bdac&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=44e880bdac&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=8822ba9987&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=8822ba9987&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=b14208f366&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=b14208f366&e=21e7b386e6


 

 

Schieten, vendelen en trommen 

Het team van bs 't Ven startte het schooljaar 

met cultuur bij het Sint Barbaragilde met een 

geweldige teambuildingactiviteit . Na 

informatie over het ontstaan van het Gilde, de 

geschiedenis van het Veghelse Gilde St. 

Barbara en een vendelgroet, konden de 

leraren in voorbeelden ervaren welke 

disciplines er aan bod komen bij het Gilde. 

Onder begeleiding van vijftien gildebroeders, 

allen gehuld in het zwart-rode gildekostuum, 

de leraren zijn fanatiek aan de slag met jeu-de-

boules, kruisboogschieten, buksschieten, 

vendelen en trommen. Lees hier meer over de 

teamdag van plan zelf een bezoek aan het 

Gilde met je klas.  
 

 

 

Overig nieuws  
 

 

 

 

Kereltje wordt Ontdekkingsreiziger 

Dromen over later. Wat ga je worden? Ga je 

voor de spannende avonturen? Ga je iets doen 

waar je goed in bent? Kies je werk waar je veel 

geld mee kunt verdienen? In je dromen kun je 

in ieder geval al alles even uitproberen. 

Patatverkoper op de maan, fotomodel, 

ontdekkingsreiziger, de-leukste-juf-van-de-

school, chirurg of zoetebroodjesbakker. Zelfs 

schaapsherder worden kan een stuk 

spannender dan je denkt. Mieke Aalderink 

ontwikkelde een interactief verhaal 

afgewisseld met liedjes voor de onderbouw.  
 

 

 

Hoor de wind waait 

Kasteel Heeswijk is ook dit jaar weer het 

logeerkasteel van Sinterklaas en voor het eerst 

kunnen scholen een kijkje achter de schermen 

komen nemen. 'Hoor de wind waait' is een 

muzikaal schoolprogramma over verhalen, 

geluiden en liedjes in het kasteel van 

Sinterklaas. Met behulp van de lesbrief en 

opdrachten komen jullie voor het bezoek al in 

de stemming en worden de kinderen voorzien 

van de benodigde voorkennis. Inschrijven kan 

tot 8 oktober. 
 

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=2e766b5536&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=e355941b4d&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=e355941b4d&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=3b86cdf200&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=3b86cdf200&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=cf0d231fcf&e=21e7b386e6


 

 

Eef is een kunstenaar  

Chelsea Foreman singer-songwriter en 

kunstdocent bij de CHV academy schreef een 

lied met een belangrijke missie: breng kunst 

structureel terug in de klas! Juist in deze tijd, 

waarin kinderen en jongeren door corona 

achterstand hebben opgelopen, waarin de 

druk op en de verwachtingen van hen nog 

hoger liggen, waarin er volop ontwikkelingen 

gaande zijn in het onderwijs, is structureel 

kunstonderwijs zo van belang. Met muziek, 

dans, beeldende kunst en theater kunnen 

kinderen en jongeren uiten wat ze van binnen 

voelen. Ze bloeien op en kunnen echt zichzelf 

zijn. Bekijk de clip hier. 
 

 

 

4x4 Tip van de maand: Creërend vermogen 

Het creërend vermogen stimuleren bij 

leerlingen, hoe pak je dat aan? Een goed inzicht 

hebben gekregen in de ontwikkeling van kunst 

en cultuureducatie. Klik door naar de tip op de 

website en ontdek hoe je op eenvoudige wijze 

kunt werken aan het creëren van vermogen: 

het bedenken en realiseren van alternatieve 

oplossingen.  

 

Klik hier voor alle nieuwsitems  
 

 

 

• 14 oktober - Certificering icc-ers Schijndel  

• 15 oktober - Algemene ICC bijeenkomst  

• 15 oktober - Beholders dag Voortgezet Onderwijs  

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

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. 

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=6854ee278b&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=fc54089815&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=523423ba1d&e=21e7b386e6
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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.  
 

  

    

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
Verlengde Noordkade 10-12 

5462 EH Veghel 
06 - 45 007 952 

www.cultuurkade.nl  

 

 

 

  

 

 

 

 

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/profile?u=09a982541311381f15d6be910&id=b68318c677&e=21e7b386e6&c=ff0677ba82
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=09a982541311381f15d6be910&id=b68318c677&e=21e7b386e6&c=ff0677ba82
http://www.cultuurkade.nl/
http://www.cultuurkade.nl/
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