
  

   

 

Beste relatie van Cultuurkade, 

Cultuurkade bestaat dit jaar vijf jaar! En dat willen wij samen met jullie vieren. 

Wij trakteren je op een voorstelling, want wegens corona heb je lang niet de kans gehad om kunst en 

cultuur te voelen en te ervaren. We hopen dat je daar, net als wij, naar uit kijkt. Lees er hieronder meer 

over.  

 

Hartelijke groet, Dorian, Fieke, Ilona en Susanne 
  

 

Aandacht voor Erfgoed  
 

 

 

 

Mooie plannen voor 2022 

 

“Dit is betekenisvol onderwijs! Leerlingen leren 

hoe het verleden invloed heeft op de toekomst 

én dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op 

hun eigen omgeving”, aldus één van de 

betrokken leerkrachten. Wat zijn we trots: het 

educatieprogramma voor 200 jaar Zuid-

Willemsvaart staat in de steigers. 

Op 23 februari a.s. presenteren we digitaal dit 

educatief programma met lesmateriaal voor in 

groep 7-8 en het voortgezet onderwijs. 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan hier of 

stuur een mailtje naar info@cultuurkade.nl. De 

uitvoering van het project gaat plaatsvinden in 

mei en juni. Lees verder. 
 

 

 

Lokaal nieuws  
 

 

 

Nieuwe collega: Marion 

Wij zijn heel blij met de nieuwe bureau-

ondersteuner. Marion de Laat stelt zich voor. 

Op 10 januari 2022 ben ik gestart als bureau-

ondersteuner bij Cultuurkade Meierijstad op 

de Noordkade in Veghel. Ik vind het een 

uitdaging om achter de schermen te zorgen 

dat alles op rolletjes loopt. Als bureau-

ondersteuner zal ik me vooral bezig gaan 

houden met het boekingssysteem en alle 

taken die daarbij horen. Organisatorische en 

administratieve werkzaamheden zijn bij mij in 

goede handen. Het is altijd prettig om aan het 
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einde van de week de afvinklijstjes weg te 

kunnen gooien. 
 

 

 

Cultuurkade bestaat dit jaar vijf jaar!  

En.....wie jarig is trakteert. Niet alleen alle 

kinderen in Meierijstad willen we 

onderdompelen in Kunst en Cultuur; ook 

leerkrachten, docenten en directeuren. Deze 

voorstelling is een cadeau van ons voor jullie.  

Het bijzondere is: deze keer is het zonder dat je 

'aan' staat voor je leerlingen, een kans om 

gewoon als jezelf een voorstelling te beleven; 

met je eigen blik, gedachten en gevoelens. 

Je bent van harte welkom bij De Kantelaar op 

maandag 11 april (na schooltijd) bij Mariëndael 

in Sint-Oedenrode. We hebben plaats voor 

maximaal 70 leerkrachten. Meld je via deze link 

aan.  
 

 

 

Afscheid Berry Tomas  

Afscheid nemen is altijd lastig, vooral van Berry 

Tomas, waar wij als Cultuurkade veel aan te 

danken hebben. Berry heeft ongeveer 15 jaar 

geleden mede aan de wieg gestaan van 

Plein23, de marktplaats voor cultuureducatie 

in Veghel. Hij nam zitting in de stuurgroep en 

bepaalde mede de koers van cultuureducatie 

onder schooltijd in Veghel en is dat blijven 

doen tijdens de gemeentelijke fusie en de 

oprichting van Cultuurkade. Altijd met een 

groot hart voor kunst en cultuur en de 

ontwikkeling van de kinderen. 

Hoe neem je dan op passende wijze afscheid? 

Wij kozen ervoor om een gedicht te laten 

maken door Merel Morre. Berry, nogmaals 

bedankt voor je inspiratie. Lees hier het 

gedicht 
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Welkom Verdi Onderwijs!  

Met de fusie van Skipov (Veghel) en Skoso 

(Sint-Oedenrode) is er een nieuwe organisatie 

ontstaan: Verdi onderwijs. Verbonden in 

diversiteit. Wij wensen alle scholen en 

betrokken leerkrachten veel succes en vooral 

ook veel plezier met het ondekken en vormen 

van deze nieuwe organisatie. 

Natuurlijk heeft dit organisatorisch ook enkele 

gevolgen, alle leerkrachten van deze scholen 

hebben ook een nieuw e-mailadres gekregen. 

Dat heeft ook grote gevolgen voor het 

boekingssysteem van Cultuurkade, want 

daarin staan nog alle óude' e-mailadressen in. 

Dat wil zeggen dat alle lesmateriaal en 

reminders van geboekte activiteiten naar de 

oude adressen gestuurd worden. 
 

 

 

Oproep aan leerkrachten van Verdi 
Heb jij een eigen account op onze website, log dan in en pas je gegevens aan bij 

'mijn gegevens', maar doe dat ook bij de boekingen die al op de planning staan, want 
helaas worden die niet automatisch gewijzigd. 

En als je dan toch bezig bent: verander dan meteen via de link onderaan in de 
nieuwsbrief je emailadres. 

Wij blijven graag met jullie in contact! 

 

 

 

 

Online uitleg over het boekingssysteem 

Op onze website vind je een flinke verzameling 

van culturele activiteiten, aangeboden door 

mensen die wij kennen en waar wij ervaring 

mee hebben. 

Sinds 2016 heeft Cultuurkade een 

boekingssysteem waarop zoveel mogelijk 

projecten rechtstreeks gereserveerd kunnen 

worden.  

Heb je nog niet eerder gewerkt met ons 

boekingssysteem of heb je vragen? Wij 

organiseren op 31 januari een online uitleg-

uurtje voor uitleg, instructie of het stellen van 

vragen. Meld je hier aan.  
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Thema's en cultuur: Aarde, lucht en vuur 

Steeds meer scholen werken met thematisch 

onderwijs en wij denken met steeds meer 

scholen mee over hoe je een goede koppeling 

kunt maken tussen een thema en een culturele 

activiteit. Inmiddels staan er al 70 verschillende 

documenten op onze website met tips, Ga 

hiervoor naar de pagina 'over cultuureducatie' 

onderwerp: Thema's en cultuur koppelen. Het 

laatste thema waar we advies bij gemaakt 

hebben betreft 'Aarde - lucht - vuur'. Op deze 

pagina staan alle documenten.  

En, heb zie jij het thema waar jij mee aan de 

slag wil gaan er niet bij staan? Mail ons dan 

gerust je vraag, wij denken graag met je mee.  

 

 

 

Meteen na de Kerstvakantie werden gelukkig al weer de eerste culturele activiteiten van dit jaar 

opgestart: de T-shirtduetten van dansgezelschap de Stilte. En kijk eens wat een leuke reactie we 

terug kregen!  
 

 

Overig nieuws  
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De week van de poëzie  

 

In de week van 27 januari t/m 2 februari is er 

extra aandacht voor Poëzie. 

De stadsdichter van Meierijstad, Rick Terwindt, 

komt graag naar je toe! Rick vertelt waar hij 

voor staat, draagt poëzie voor en leert 

kinderen gedichten voor te dragen. Daarna 

gaan ze samen aan de slag om gedichten te 

schrijven. In overleg met Rick kan er ook n.a.v. 

een thema een workshop gegeven worden. 

Interesse?  

Neem dan contact op met Rick!  

 

En heb je de nieuwsbrief van de Bibliotheek al 

gezien? Die staat ook helemaal vol met leuke 

lesideeën tips om aandacht te schenken aan 

de Poëzieweek.  
 

 

 

Kom mee op Expeditie Orkest!  

Waarschijnlijk heb je wel eens van een 

symfonieorkest gehoord, misschien zelfs 

zonder dat je het doorhad. 

Een symfonieorkest: wat is dat precies? Welke 

instrumenten spelen er mee en hoe zijn ze 

gemaakt? 

Waar doen al die verschillende klanken je aan 

denken, of wat voel je eigenlijk? 

 

Kom mee op Expeditie Orkest en ontdek hoe 

een plank met snaren zo mooi kan klinken, of 

een trompet een glas stuk kan blazen, of zelfs 

of je in een contrabas kan varen! Door middel 

van 10 verrassende filmpjes nemen ze je mee 

op reis! 
 

Klik hier voor alle nieuwsitems  
 

 

Boekingsysteem uitleg 

31 januari 16.00 - 17.00 uur  

meld je hier aan 

Icc bijeenkomst: Presentatie lespakket en randprogrammering 200 jaar Zuidwillemsvaart  

23 februari, 15.00 - 17.00 uur  

meld je hier aan 
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Voorstelling De Kantelaar - voor Leerkrachten, directeuren en geïnteresseerden 

11 april, 15.45 - 17.00 uur 

meld je hier aan 

Kunstructeur Voedingding, Kick-off voor Leerkrachten groep 3-4 Schijndel  

9 maart, 14.45 - 16.15 uur 

meld je hier aan 

Kunstructeur Voedingding, Kick-off voor Leerkrachten groep 3-4 Sint-Oedenrode  

11 mei, 14.45 - 16.15 uur 

meld je hier aan 

Icc bijeenkomst: Menupresentatie 

8 juni, 15.00 uur - eindtijd nog niet bekend 

meld je hier aan. 
   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

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.  
 

 

 

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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Verlengde Noordkade 10-12 
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