
  

   

 

Beste relatie van Cultuurkade, 

"Heel veel leren, nog meer komt binnen 

Containers vol verhalen, zelf te verzinnen" 

 

Dit zijn twee regels uit een gedicht dat Rick Terwindt schreef met de input van de leerlingen 

van de TOPklas van OBS de Uilenbrink. In deze nieuwsbrief lees je meer over de opening van 

de activiteiten van 200 jaar Zuid-Willemsvaart in Meierijstad. 

 

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

 

Aandacht voor Erfgoed  
 

 

 

 

Zonnige opening Zuid Willemsvaart 

activiteiten 

Op 11 mei in alle vroegte trapte Burgemeester 

Kees van Rooi samen met groep 8 van 

basisschool de Heijcant uit Schijndel het 

educatieprogramma van 200 jaar Zuid 

Willemsvaart af. Dit onder toeziend oog van zijn 

collega's Jack Mikkers van 's-Hertogenbosch en 

Pieter van Dieperbeek (waarnemend in Bernheze) 

en Han Looyen (Sint-Micheilsgestel). De komende 

periode wordt er door ruim 2000 leerlingen in 

Meierijstad stilgestaan bij verleden, heden en 

toekomst van het kanaal. Lees hier wat de 

verzamelde pers allemaal schreef of filmde. Foto: 

Brabants Dagblad Jeroen Appels/Van Assendelft 

Fotografie 
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Kijk hier een kort verslag van Omroep Meierij over de start van de viering van 200 
jaar Zuid-Willems-Vaart met 'De vaart vertelt' een bijzondere boottocht voor 

scholieren.   

 

 

"Wat zit er in al die containers? 

Ik had niet gedacht dat die containers zo groot 

zijn van dichtbij." en "Is dit allemaal op straat bij 

elkaar geveegd?" 

Dit zijn zomaar drie opmerkingen die wij hoorden 

bij de pilot van 'De vaart vertelt'.   

De leerlingen van de TOPklas van de Uilenbrink 

hebben ervan genoten en hun juf, Jorine van 

Marrewijk ook, zij vond het zeer de moeite waard! 

Vlak voor de meivakantie stapten de leerlingen 

aan boord van de boot van kapitein Martijn. Zij 

maakten kennis met Fieke, die in de huid kroop 

van een boerin die haar land moest afstaan voor 

de aanleg van een nieuw te graven kanaal. Lees 

verder over de pilot van 'De vaart vertelt'.  
 

 

 

Lokaal nieuws  
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Programma inspiratie middag 8 juni  

14.30 - 15.00 uur Inloop en gelegenheid tot vragen stellen 

15.00 - 15.45 uur Interactieve voorstelling waarbij de link tussen cultuureducatie en 

persoonsvorming voelbaar wordt. 

15.45 - 16.15 uur Presentatie Kunstmenu schooljaar 2022-2023 

16.15 - 17.45 uur Diverse workshops 

17.45 - ? uur Tijd voor een afsluitende borrel  
 



 

 

De Koster Brock quiz 

Bij de voorbereidingen voor het bekende project 

waren er bij de Kerngroep een aantal suggesties 

om toch ook voor de groepen 6 en 7 iets te doen 

in het kader van de historie van Sint-Oedenrode. 

Deze quiz is dus ontstaan om de leerlingen, die 

dit mooie erfgoedproject hebben moeten missen 

vanwege corona, daar toch iets van te laten 

meemaken. 

Na een behoeftepeiling bij de leerkrachten, die 

over het algemeen erg enthousiast reageerden, 

zijn leden de kerngroep van het project onder 

leiding van Emile Kalmann en Twan van den 

Oever (als betrokken ouder) flink wat uurtjes 

bezig geweest om de quiz in elkaar te zetten. Lees 

verder. 
 

 

 

Feest van herkenning 

"Hee die is van jou!". Porrende ellebogen, 

stralende snoetjes, nieuwsgierig gewiebel. Het 

gonst van herkenning en trots op BS Maria ter 

Heide als het gedicht van hun klas wordt 

voorgelezen. 

Meierijstadsdichter Rick Terwindt had beloofd 

terug te komen naar de workshop in alle klassen 

van BS Maria en Maria ter Heide. Tijdens de 

workshops hebben leerlingen geschreven, 

getekend en voorgedragen binnen het Blink 

thema "Wereldse Kwesties". Dat de leerlingen 

gehoord en gezien zijn blijkt uit de gedichten die 

Rick komt overhandigen. Voor elke klas heeft hij 

één gedicht gemaakt, grafisch vormgeefster Anke 

van de Klundert heeft tekeningen van de 

leerlingen uitgezocht en gebruikt. Van elke 

leerling is iets terug te zien in het gedicht. Een 

woord, een zin, een tekening, een opmerking 

genoemd in de klas. En dat is te merken tijdens 

de presentatie. Lees verder 
 

 

 

Feedback gevraagd 

Afgelopen maanden hebben wij 

informatiebrieven voor ouders toegevoegd aan 

het lesmateriaal van een aantal projecten. Wij zijn 

erg benieuwd hoe die door jullie en de ouders 

zijn ontvangen. Heb je ze gebruikt en uitgedeeld 

of digitaal verzonden aan ouders/verzorgers? En 

heb je er reactie op gekregen?  

Deel svp je ervaring met ons, dan kunnen we 

beslissen of we vaker gaan doen.    
 

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=19bf94a158&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=19bf94a158&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=e308b42235&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=f76b91f6de&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=42260276e5&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=abea7ddfd8&e=21e7b386e6


 

 

Zo gaan we met de 1-2tjes naar de scholen in 

Meierijstad 

De verwondering, het dansplezier en de fantasie 

van de kinderen zorgen voor een heerlijke dag 

voor de dansers van de 1-2tjes. 

De ontwapende reacties van de kleuters tijdens 

en na het dansduet zijn fantastisch om mee te 

krijgen: sommigen hebben een stier gezien, een 

vogel of vlinder, anderen valt het op hoe de 

dansers elkaar vasthouden of zelfs op elkaar gaan 

staan. Daarna mogen de kinderen in de huid van 

de dansers kruipen. We gaan allemaal dansen! 

Cultuurkade vroeg dansgezelschap de Stilte om 

een verslag van een dag 'T-shirtduetten' vanuit 

hun perspectief. Lees het hier.  
 

 

 

Kleine Geluidenvissers gespot 

De kleuters van bs de Wissel hebben 

onlangs gewerkt met de leskoffer De 

Geluidenvisser. Op de foto zie je hoe de kinderen 

vol aandacht buiten op pad zijn, op zoek naar 

mooie geluiden.  

Kleuters zijn misschien wel de meest ideale 

luisteraars. Ze horen allerlei geluiden die 

volwassenen al lang niet meer opvallen. Geluiden 

uit de omgeving beïnvloeden het gedrag van 

jonge kinderen sterk. Geluiden kunnen kinderen 

geruststellen, maar ook beangstigen. Zo kan een 

grommende hond van de buren, die ‘s nachts 

wordt uitgelaten, ineens een enge ervaring 

worden. Geluid beïnvloedt hoe kinderen iets 

interpreteren en betekenis geven. Lees meer of 

bekijk hier meer foto's of boek de Geluidenvisser.  
 

 

 

Thema's en cultuur: Water 

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 de pagina Thema's en cultuur 

koppelen van onze website staan al 70 

verschillende documenten met tips. Een van de 

thema's waarbij we adviezen gemaakt hebben 

betreft 'Water' met de subthema's; 

Kletskleddernat (gr 1-2) Water, lekker helder 

water (gr 3-4) De weg van het water (gr 5-6) en 

Watermanagement (gr 7-8).   

Advies bij een ander thema nodig? Mail ons dan, 

wij denken graag met je mee.    
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Veel animo voor 'TIJD voor Fabriek Magnifique 

2022' 

Maar liefst 19 groepen gaan dit jaar deelnemen 

aan het door Fabriek Magnifique aangeboden 

kunstproject. Werken van aantal kunstenaars uit 

de vorige eeuw vormen het uitgangspunt om 

op een speelse manier te leren werken met 

kleuren, verhoudingen en kleuren mengen. Wij 

zijn heel benieuwd naar de resultaten.  

 

Overig nieuws  
 

 

 

Inschrijven Museumschatjes vanaf 10 mei  

Deelnemen aan Museumschatjes blijft 

onverminderd populair bij de scholen in 

Meierijstad. In 2021 bezochten er 

d.m.v. Museumschatjes maar liefst 85 groepen uit 

Meierijstad een museum. Vanaf 10 mei kun je via 

deze link inschrijven voor schooljaar 2022-2023 

mogelijk, hou je post in de gaten of noteer het in 

je agenda.  
 

 

 

Uitnodiging aan kunstvakdocenten  

Hoe ga ik om met een leerling die niet zo 

betrokken lijkt? 

'Je hebt hard je best gedaan om een mooie 

workshop te bedenken die past bij de 

belevingswereld van de kinderen en je begint 

enthousiast aan je les. Wil jij samen met andere 

kunstvakdocenten sparren over dit 

onderwerp? Dan ben je van harte uitgenodigd 

voor deze online bijeenkomst. Lees hier de 

praktische informatie.  
 

 

 

Gi-ga-groen! 

Is het thema van de Kinderboekenweek 2022 van 

5 t/m 16 oktober. In bomen klimmen en 

diersporen zoeken in het bos, zandkastelen 

maken of vliegeren op het strand, een hut 

bouwen of picknicken in het park of vogels 

spotten en een moestuintje maken in je eigen 

tuin. De natuur is overal om ons heen. Wij 

hebben alvast wat tips voor je verzameld om met 

cultuureducatie aan te sluiten bij het thema of 

bekijk de tips op de themapagina op onze 

website.  
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Klik hier voor alle nieuwsitems  
 

 

 

 

Inspiratie middag voor icc-ers en leerkrachten in combinatie met de Kunstmenu presentatie 

8 juni, aanvang om 14.30 uur - 17.45 uur start informele borrel. 

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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