
  

   

 

Beste relatie van Cultuurkade, 

De wereld gaat weer open 

Het bloed gaat weer stromen 

En ons hart klopt nog sneller 

We mogen weer! 

Hartelijke groet, Dorian, Fieke, Ilona en Susanne 
  

 

Aandacht voor Erfgoed  
 

 

 

 

200 jaar Zuid Willemsvaart online 

presentatie 

Op woensdagmiddag 23 februari presenteren 

wij het educatieve programma rondom de 

viering van 200 jaar Zuid-Willemsvaart. Samen 

met een aantal culturele partners is er een 

prachtig pakket van activiteiten samengesteld 

voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs 

en de onderbouw van het voortgezet 

onderwijs. Je kunt je vandaag hier nog 

aanmelden voor de online presentatie.  
 

 

 

Erfgoededucatie komt weer op gang  

Door Corona hebben er natuurlijk heel veel 

culturele activiteiten stil gelegen de afgelopen 

2 jaar. Maar het grootste aantal annuleringen 

betrof toch wel de erfgoed activiteiten, die 

veelal worden begeleid door wat oudere 

vrijwilligers. Gelukkig komt daar nu weer 

verandering in, de ene na de andere instelling 

gaat weer open. De vrijwilligers van 

bijvoorbeeld het Gilde staan met open armen 

klaar om leerlingen te ontvangen. Dus boek 

snel een van de vele mooie erfgoed activiteiten 

die er op onze website staan. 
 

 

 

Lokaal nieuws  
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Verdi e-mailadressen en boekingssysteem 

Op 14 februari heeft de websitebeheerder van 

Cultuurkade de inloggegevens van het 

boekingssysteem aangepast voor alle 

gebruikers van de Verdi scholen. Alle oude e-

mailadressen van de Skikov- en Skoso-scholen 

zijn gewijzigd in ....@verdi.nl.  

Mocht je niet meer in kunnen loggen met je 

oude emailadres, probeer het dan nog eens 

met je nieuwe @verdi.nl emailadres.  

Kun je nog niet inloggen? Stuur dan een mailtje 

naar info@cultuurkade.nl met zowel het oude 

emailadres als je nieuwe emailadres, dan 

zullen wij handmatig de wijziging doorvoeren. 
 

 

 

Cultuurkade trakteert!  

Want Cultuurkade bestaat 5 jaar. En natuurlijk 

hebben wij een culturele traktatie voor icc-ers, 

leerkrachten, en directeuren. We hebben een 

extra voorstelling geboekt van de Kantelaar. Zo 

kun je een keer zonder dat je 'aan' staat voor je 

leerlingen, 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.  
 

 

 

Musical 

Wil jij het beste halen uit je leerlingen bij de 

eindmusical? We hebben diverse tips voor je. 

Je kunt jezelf als leerkracht laten ondersteunen 

door de vakspecialisten Drama. Ook kun je 

gastdocenten van Phoenix Cultuur inhuren om 

workshops te geven aan je leerlingen. Lees er 

hier meer over. 

Of vind je het lastig om een leuke musical te 

kiezen? kijk dan hier voor inspiratie. Met een 

beetje hulp maak je er samen met je leerlingen 

een onvergetelijke ervaring van.  
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Leerlingen gepassioneerd aan de slag  

Cas, een van de leerlingen van basisschool 

Antonius nam een eigen fotocamera mee naar 

de workshop van 'Mode aan een draadje' en 

fotografeerde zijn klasgenoot Hanne. Wat een 

passie en wat een talent voor fotografie kwam 

er boven drijven! Wij kregen een aantal foto's 

doorgestuurd die we mogen delen. We zijn 

onder de indruk. 

Om het jaar staat het lokale project 'Mode aan 

een draadje' in het kunstmenu. De afgelopen 

weken vond de eerste reeks workshops plaats 

op de Noordkade. Met het project maken 

leerlingen van groep 7-8 een ontdekkingsreis 

in de veelzijdige modewereld. (Foto: Cas 

leerling bs Antonius) 
 

 

 

Thema's en cultuur: Macht en handel 

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. Op onze website staan al heel veel 

themadocumenten met tips voor passende 

culturele activiteiten. Ga hiervoor naar de 

pagina 'over cultuureducatie' onderwerp: 

Thema's en cultuur koppelen . Een van de 

laatste thema's waar we advies bij gemaakt 

hebben betreft 'Macht en Handel'.  

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

gaat er niet bij staan? Mail ons dan je vraag, wij 

denken graag met je mee.  

 

 

 

Volg jij ons instagram account al? 

Cultuurkade is al weer 2 jaar actief op 

Instagram, we delen er zowel actuele 

informatie over projecten die plaatsvinden in 

de scholen van Meierijstad als achtergrond 

informatie en nieuwtjes. Je kunt ons vinden via 

@cultuurkade ! Volg en/of tag ons.  

Scan de QR code dan kom op onze 

instagrampagina terecht! 

 

Klik hier voor alle nieuwsitems  
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Icc bijeenkomst: ONLINE Presentatie lespakket en randprogrammering 200 jaar 

Zuidwillemsvaart  

23 februari, 15.00 - 17.00 uur  

Meld je vandaag nog aan 

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

9 maart, 14.45 - 16.15 uur 

meld je hier aan 

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 Sint-Oedenrode  

11 mei, 14.45 - 16.15 uur 

meld je hier aan 

Icc bijeenkomst 

8 juni, 15.00 uur - inhoud en 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 

5462 EH Veghel 
06 - 45 007 952 

www.cultuurkade.nl  
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