
  

   

 

Beste relatie van Cultuurkade, 

Maakte jij het ook mee? Naar hetzelfde kijken en iets anders zien? Dat vinden we zo mooi aan 

kunst en cultuur: er is geen goed of fout. Iets trekt jouw aandacht om een bepaalde reden. Daar 

kun je elkaar beter door leren kennen. En door al die perspectieven ga je ook de wereld om je heen 

ontdekken. 

Dat is wat we iedereen gunnen; zonder oordeel kijken, met een open blik. Jullie zullen dat steeds 

meer terug gaan zien en herkennen de komende jaren. Bijvoorbeeld in het nieuwe kunstmenu dat 

klaar staat om te reserveren voor alle scholen in Meierijstad (bij voorkeur voor 11 juli). 

 

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

 

Lokaal nieuws  
 

 

 

 

Kunstmenu 2022-2023 online 

Wij kijken enorm uit naar een nieuw schooljaar 

met mooie voorstellingen en projecten, die 

leerkrachten en leerlingen zullen verrassen, 

uitdagen en inspireren. We hebben afgelopen 

maanden een prachtig kunstmenu samengesteld 

voor schooljaar 2022-2023 (al zeggen we het zelf). 

We hebben gekozen voor inspirerende, 

uitdagende en mooie voorstellingen, die 

leerkrachten en leerlingen zullen verrassen en 

aanzetten tot reflectie en nadenken over jezelf in 

relatie met je omgeving. Want; wie naar kunst 

kijkt, kijkt naar zichzelf!  

Zie hier de digitale kunstmenupresentatie.  

Foto: Henk Claassen (Artemis) 
 

 

 

Doordrenkt met regenwater, informatie, 

verwondering en inzicht! 

Op 8 juni waren we verheugd de Studiemiddag en 

de presentatie van het kunstmenu van 

Cultuurkade weer live en met een flink aantal 

deelnemers te mogen organiseren.  

We beleefden Straatwild in de regen, werden 

meegenomen in het waarom en het hoe van het 

huidige kunstmenu, en zetten de eerste 

gezamenlijke stappen richting innovatie Lees 

verder. 
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Straatwild promo - Vloeistof  

 

 

Thema's en cultuur: Echt Nederland 

Steeds meer scholen werken met thema's voor 

wereldoriëntatie 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 'Echt Nederland', met de subthema's: 

Gezamenlijke tradities (gr. 3-4), Hou van Holland 

(gr. 5-6) en Stem op mij (gr. 7-8). Advies bij een 

ander thema nodig? Mail ons, wij denken met je 

mee.    
 

 

 

Aandacht voor Erfgoed  
 

 

 

200 jaar Zuid-Willemsvaart door de ogen van 

kinderen: "Woooowww"! 

“Hoe zou jij zo’n kanaal aanleggen?” “Met een 

graafmachine!” “Nou, die waren er toen nog niet. 

Het is met de hand gegraven.” “Woooowww…” 

“Goedemorgen, ik ben Bernard Goudriaan. Ik ben 

ingenieur en ik ben de zoon van de man die dit 

kanaal ontworpen heeft.” De kinderen uit groep 

7/8 van basisschool Maria ter Heide kijken 

verwachtingsvol naar de man met bolhoed, 

zwarte jas en lange peilstok. Ze zijn deze ochtend 

bij ‘De Vaart Vertelt’. Acteur Bernard zit vol 
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verhalen én betrekt de leerlingen daar actief bij. 

Lees verder 
 

 

 

Zuid-Willemsvaart: jullie gedichten in de 

Bibliotheek 

Al heel wat klassen stapten de afgelopen weken 

op de boot voor De Vaart Vertelt. Naast een 

boottocht gaan de kinderen ter plekke ook aan de 

slag. In een grote lege zeecontainer (dat galmt 

lekker!) leveren de kinderen spontaan prachtige 

woorden en zinnen. Ze ontpoppen zich stuk voor 

stuk tot ware 'spoken word' artiesten. Elk 

klassenbezoek levert een uniek gedicht op. 

Gedurende de zomermaanden krijgen de 

gedichten een plek in de Bibliotheken in Veghel, 

Sint-Oedenrode, Schijndel en Erp. De eerste 

gedichten zijn inmiddels te bewonderen. En daar 

blijft het niet bij, lees verder. 
 

 

 

Ontwerpwedstrijd Graven naar de toekomst 

Maakt jouw klas met ‘Graven naar de toekomst’ 

creatieve en duurzame ontwerpen voor een 

locatie in Meierijstad? Stuur de inzending uiterlijk 

15 juli naar info@cultuurkade.nl. Alle ontwerpen 

worden verzameld en aanboden aan de jury. Er 

zijn twee prijzen te verdienen:  1 voor het 

duurzaamste idee en 1 voor de creatiefste 

omgeving. In de laatste schoolweek worden de 

winnaars bekend gemaakt. 

 

 

 

Schoolverlaters naar het Gilde 

De schoolverlaters van BS ’t Ven kwamen naar het 

Veghelse Sint Barbaragilde. Prachtig weer, 

begeleiding erbij en daarna op de fiets naar het 

schoolverlaterskamp.  

De sfeer zit er goed in als ze op het Gildeterrein 

aankomen en opgewacht worden door het Gilde. 

Uitleg van allerlei Gildezaken hoort erbij 

natuurlijk. Ze willen het ook echt wel weten hoe 

dat was in de Middeleeuwen en hoe het nu is. 

Lees verder. 

  

 

Overig nieuws  
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De verbeelding voorbij 

Tijdens de landelijke Conferentie Cultuureducatie 

met Kwaliteit is input gegeven voor het CMK 

magazine 'De verbeelding voorbij'. In dit 

magazine lees je wat de afgelopen 9 jaar CmK 

hebben opgeleverd, waar kijken we met trots 

naar om, wat laten we graag achter en waar 

willen we de komende tijd naartoe? Zo kun je 

alles waar de conferentie CmK om draait een keer 

lezen wanneer het jou uitkomt. 

 

 

 

Maak kans op gratis gastles van Eye 

Filmmuseum 

De gastlessen van Eye zitten boordevol grappige, 

bijzondere, historische en hedendaagse korte 

films uit de museumcollectie. Samen met een 

museumdocent praten leerlingen aan de hand 

van creatieve doe- en kijkopdrachten over wat ze 

zien, wat film met ze doet, hoe het gemaakt is en 

ze ontdekken het verschil tussen films van 

vroeger en nu. 

Kans maken? 

Stuur een mail naar 

joni@filmhubzuid.com waarin je laat weten dat 

jouw school kans wil maken op een gastles. 

Vermeld je ook even op welke school je lesgeeft? 

Reageren kan tot en met 30 juni 2022 
 

Klik hier voor alle nieuwsitems  
 

 

 

 

 

21 september, Kick-off Kunstructeur Voedingding voor leerkrachten uit Veghel 

meld je hier aan 

6 oktober, Beholders voor het VO 

13 oktober, leerkrachtentraining Verderkijken Doordenken in Schijndel 

meld je hier aan 

8 november, ICC-bijeenkomst Meierijstad 

meld je hier aan 

10 november, leerkrachtentraining VanDaan in Veghel 

meld je hier aan 
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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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