
  

   

 

Beste lezer, 

“Het project zit op een mooie manier in elkaar; helemaal van deze tijd.” 

“Direct in de omgeving van de leerlingen, wat de betrokkenheid vergroot.” 

“Creatief, vernieuwend, zit goed in elkaar.” 

We gloeiden van trots toen we deze reacties van leerkrachten lazen!  

 

In deze nieuwsbrief-special bundelen we alle educatieve projecten die zijn ontwikkeld voor de viering van 

200 jaar Zuid-Willemsvaart in Meierijstad. Te beginnen met het lespakket “Graven naar de toekomst”. 

Verleden, heden en toekomst van Meierijstad gaan voor de leerlingen leven. Ze gaan ervaren hoe 

verschillende belangen in de samenleving een rol spelen en hoe zij zelf met hun keuzes daar invloed op 

kunnen uitoefenen. 

 

En dan natuurlijk een mooi programma met activiteiten ter verbreding en verdieping. 

Om uit te kiezen, voor ieder wat wils, met dank aan onze culturele partners. 

Het is nu aan jullie! Tot 1 april kun je het lespakket en activiteiten boeken voor groep 7-8 en VO 1-2. 

 

 

Hartelijke groet, Dorian, Fieke, Ilona, Susanne en Marion 
  

 

200 jaar Zuid Willemsvaart  
 

 

 

 

Presentatie programma 200 jaar Zuid-

Willemsvaart  

 

Even terug naar de online presentatie van 23 

februari; wij vonden het spannend, natuurlijk 

hadden we het liever live gedaan om de 

reacties beter van de gezichten af te lezen, te 

voelen hoe de informatie overkwam…Maar 

toen we eenmaal startten, alle gasten 

enthousiast waren binnengekomen en we 

zagen hoeveel mensen er ingelogd waren voor 

de online bijeenkomst, viel de spanning 

grotendeels weg. Wat fijn om al die veelal 

bekende gezichten te zien! Lees meer. 

NB. kon jij niet bij de presentatie aansluiten? 

Via de link onderaan deze nieuwsbrief kun je 

de presentatie alsnog bekijken. 
 

 

 

Graven naar de toekomst | basis lespakket  
 

 

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=d1c5cb7991&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=9634d5f526&e=21e7b386e6


 

 

Graven naar de toekomst | Lespakket 

 

200 jaar geleden is men al begonnen met 

graven naar de toekomst. 

Van mei t/m juli 2022 kun je met jouw groep 

aan de slag met ‘Graven naar de toekomst’. 

Met de onderdelen escapekist - ontwerpen - 

bouwen komen de leerlingen meer te weten 

over de geschiedenis van het kanaal, 

verschillende belangen en hoe belangrijk het is 

om samen te werken om tot oplossingen te 

komen. 

Reserveer-verzoek: maak één reservering per 

school. Selecteer alle groepen die met de 

escapekist gaan werken. Jullie krijgen dan één kist 

die door meerdere groepen na elkaar gebruikt 

wordt. Maar alle lkr. van deze groepen ontvangen 

op deze manier t.z.t. wél de informatie en het 

digitale lesmateriaal. 
 

 

 

Bekijk hier de informatie over het onderdeel 'Graven naar de toekomst | Lespakket'  

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=89c0e9615c&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=f6fd0c9140&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=4b559fe183&e=21e7b386e6


 

 

Graven naar de toekomst | Lkr. workshop 

 

Graaf je met ons mee? Kom dan naar deze 

leerkrachtenworkshop, zodat we je kunnen 

uitleggen hoe je de schop in de grond kan 

zetten. Samen met je groep kun je ook nog 

eens graven naar een hele mooie prijs. Er is 

tijdens de bijeenkomst ruimte voor jullie 

vragen en tijd om zelf even te oefenen met de 

kist, het ontwerpen en het ombouwen van 2D 

naar 3D. 

Patrick van Lierop en René Höppener (Global 

City) en Jolijn Rietbergen verzorgen de 

workshop op De Noordkade in Veghel. Meld je 

hier aan voor deze workshop.  

NB. Op verzoek vanuit het onderwijs is de 

datum voor de workshop gewijzigd naar 

woensdag 13 april. 
 

 

 

Graven naar de toekomst | Bouwen 

 

Onder in de escapekist zit een filmpje van 

Global City. Hiermee worden de leerlingen 

enthousiast gemaakt voor het bouwen van een 

eigen duurzame omgeving. Je kunt kiezen uit 

drie locaties: Schijndel, Sint-Oedenrode of 

Veghel. Hoe gaaf is het om je omgeving van 2D 

naar 3D te mogen maken. Jullie krijgen de 

mogelijkheid om jullie uitwerking op schaal te 

gaan bouwen onder begeleiding van een 

workshopdocent bij SKOPOS Let’s Play in 

Schijndel. Jullie tekening wordt werkelijkheid! 

Lees er hier alles over..  

 

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=1316122027&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=1316122027&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=0d462c5286&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=edaa50110d&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=3c838c9909&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=c2c463b8b6&e=21e7b386e6


 

 

Bekijk hier de informatie over het onderdeel 'Graven naar de toekomst | Bouwen'  

 

 

Graven naar de toekomst | Masterclass VO 

 

Met het Fioretti College, Zwijsen College en 

Elde College plannen we op maat een 

Masterclass. Patrick en René van Global City 

geven tips en tricks aan het docententeam dat 

de leerlingen gaat begeleiden met bouwen. De 

masterclass gaat niet alleen over het werken 

met de materialen van Global City, maar ook 

over de organisatie van het project en het 

gebruik van materialen. Zodat de teams van de 

drie VO scholen klaar zijn om zelf aan de slag 

te gaan. De eerste masterclass staat al 

gepland: op dinsdag 12 april bij het Fioretti 

College.  

 

Activiteiten programma 200 jaar Zuid-Willemsvaart  
 

 

Naast het basislespakket 'Graven naar de toekomst', kun je aanvullend kiezen uit een aanbod van 

activiteiten op onze website. De activiteiten goed afgestemd op het onderwijs: aansluitend op de 

thema’s waar de scholen mee werken en een diversiteit aan kunstdisciplines, niet enkel erfgoed. 

De activiteiten kunnen geboekt worden tot 1 april, maar let op, vol = vol. De uitvoering vindt  

plaats tussen de mei- en de zomervakantie. Met dank aan onze partners die hier het afgelopen half 

jaar met veel energie en enthousiasme aan hebben gewerkt; De Bibliotheek, Meierijstadsdichter Rick 

Terwindt, Schipper Martijn, KunstWonderwijs, Phoenix Cultuur en SIEMei.  
 

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=deaf6bdfaf&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=29e5de35b0&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=6d11f32d36&e=21e7b386e6


  

  

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=bdad4ef920&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=18f33f359c&e=21e7b386e6


  

 

 

Heb jij de live-online presentatie van het educatiepakket 200 jaar Zuid Willemsvaart 
gemist? Geen paniek, je kunt hier de volledige presentatie terug kijken.  

Klik hier voor alle overige nieuwsitems  
 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=3bf5c5c910&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=9b11640f05&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=a1ab7736c3&e=21e7b386e6
mailto:info@cultuurkade.nl
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=c3da08ccc2&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=8fa0879604&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=0d63ea1b97&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=85b24323f7&e=21e7b386e6


  

 

 

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.  
     

 
 
 
 
 

This email was sent to susanne@cultuurkade.nl  

why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences  
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