
  

   

 

Beste collega's, relaties en contactpersonen van Cultuurkade, 

Onder tropische omstandigheden sluiten we dit schooljaar af.  

Een jaar waarin we vierden dat:  

200 jaar geleden werd begonnen met het graven van de Zuid Willemsvaart 

Cultuurkade 5 jaar bestaat. Hoera! 

(Bijna) alle geplande activiteiten konden doorgaan! 

En nog veel meer... 

Wij wensen jullie een hele zorgeloze zomer met frisse kanaalwaterspetters toe!  

 

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

 

Lokaal nieuws  
 

 

 

Burgemeester van Rooij reikt prijzen uit aan megatrotse leerlingen 

De Burgemeester van Meierijstad schakelde m.b.v. Cultuurkade’s educatieprogramma “Graven naar 

de toekomst” de hulp in van ruim 1500 leerlingen uit het PO en VO: “Help ons deze terreinen aan het 

water in Meierijstad inrichten." 



 

Vandaag was het zover: Burgemeester van Rooij reikte twee prijzen uit. De TOPKlas van OBS De 

Uilenbrink smulde van een heerlijke taart, omdat zij het meest creatieve ontwerp instuurden. Er 

werd met verschillende materialen creatief in 3D gebouwd. 

De leerlingen van groep 7-8 van bs Edith Stein kregen de prijs voor het meest duurzame ontwerp. 

Alle belangen waren nadrukkelijk aanwezig en er was goed nagedacht over duurzaamheid. Ze lieten 

zien dat er voor iedere doelgroep een plek is in hun toekomstige wijk en er was te merken dat hier 

goede gesprekken en samenwerking aan vooraf is gegaan. “Er werd flink gediscussieerd toen we 

de 3D-ontwerpen bij elkaar hadden gezet; Waar moeten de wegen komen? En waar het 

groen?” aldus een leerling uit Zijtaart. Lees meer. 

En hiermee sloten wij op feestelijke wijze de educatieve activiteiten rondom 200 jaar Zuid 

Willemsvaart van dit schooljaar af.   

 

 

Twijfel, twinkelingen en theater; over de 

meerwaarde van cultuureducatie 

Weet jij in iedere situatie wat goed is en wat 

kwaad? Of twijfel je wel eens? Móét je eigenlijk 

altijd alles zeker weten, of is het oké om te 

twijfelen? En wat zou jij liever willen zijn: een 

hond of een oud opaatje met kraakbotten? 

Deze en héél veel andere vragen kwamen aan 

bod in de theatervoorstellingen De Kantelaar en 

Radio Walvis: twee toffe, soms schurende, 

voorstellingen die we naar de scholen in 

Meierijstad brachten. Dat leidde tot twijfel en 

twinkelingen, tot pretoogjes en prachtige 

gesprekken. Of, zoals een meisje uit groep 7 van 

b.s. De Kienehoef uit Sint-Oedenrode het 

verwoordde: zie de quote hieronder.  

Lees hier het hele artikel 
 

 

  

 

 

Mag je collega deze nieuwsbrief ook niet missen? 
... stuur 'm dan door en laat je collega zich aanmelden.   
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Onze ICC-ers zijn Goud waard! 

Interne Cultuur Coordinatoren zijn goud waard! 

Het zijn net bezige bijen die afzonderlijk maar ook 

met elkaar bouwen aan Kunst- en 

Cultuureducatie op hun scholen en dat vol passie, 

enthousiasme en energie, dat mag wel eens 

gezegd worden! 

Zij zijn onze contactpersonen waar we al jaren 

heel fijn mee samenwerken. Samen werken we 

aan integratie en verduurzaming van Kunst-en 

Cultuureducatie binnen het onderwijs. Daarom 

vanuit ons een dik vet compliment en 

waardering voor alles wat jullie 

doen! CHAPEAU en dat we nog maar heel veel 

jaartjes met elkaar vol passie en energie het 

Kunst-en Cultuuronderwijs verder op de kaart 

mogen zetten! Bekijk hier wat een ICC-er zoal 

doet. 
 

 

 

Jaarverslag 2021 online en verzonden 

Ruim twee maanden later dan gebruikelijk 

presenteren wij toch met trots ons jaarverslag 

over 2021. 

Door kunst kun je je verplaatsen in een ander, zet 

je een onbekende bril op en mag je je mening 

delen zonder elkaar te moeten overtuigen. Of iets 

mooi is of lelijk, ontroerend of provocerend: het is 

een persoonlijke ervaring. Juist daardoor is kunst 

een prima middel om met elkaar in verbinding te 

komen en te blijven.  

Oftewel: ‘Kunst kan discussie veranderen in 

dialoog.’ 

En dat is precies waarom wij ons zo enthousiast 

inzetten voor kunst- en cultuureducatie in het 

onderwijs! Voor ons gaat cultuureducatie over 

persoonsvorming, en hopen wij ons steentje bij te 

dragen aan een generatie jongeren die opgroeien 

met een open houding en een luisterend oor voor 

elkaar. Indien nodig willen wij graag de inhoud 

van dit jaarverslag extra toelichten. 
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Verander'ns: van Warnet naar VR-Net   
Het is al weer een hele poos geleden: aan het begin van dit schooljaar, dat de 
leerlingen van groep 5 en 6 de bijzondere voorstelling Warnet in het Dorpshuis in 
Zijtaart bezochten. Na de voorstelling hebben veel leerlingen in de klas ook zelf aan 
een opdracht gewerkt:  
Verander eens van standpunt, blik of vorm. 
Verander ’ns jezelf of iets… anders. 
Verander ’ns de omgeving, het verhaal, de functie of de situatie. 
Zoals destijds beloofd hebben de makers van de voorstelling m.b.v. de inzendingen 
een nieuw digitaal ‘Warnet’ gemaakt. Het heeft de naam VR-Net gekregen. Een 
Warnet door de leerlingen zelf gemaakt, te bekijken via Virtual Reality. Je krijgt 
toegang tot het VR-Net via de QR-code hieronder. Probeer het maar eens, het is een 
bijzondere beleving. 

 

 

Verzonden: Cadeautje voor leerlingen gr 5-6 

Er is niet alleen een Virtual Reality omgeving (VR-

Net) gemaakt van de ingezonden werkstukken. Er 

is ook een QR code gemaakt naar het filmpje en 

die QR code is speciaal voor de leerlingen van de 

groepen 5 en 6 afgedrukt als plaktatoeage. Deze 

week, dus nog vlak voor de vakantie, vallen de 

enveloppen in de brievenbus bij de scholen 

waarvan de leerlingen van de groepen 5-6 de 

voorstelling Warnet zagen.  
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Weer workshops bij 1Ander festival 

Op 10 juni waren de leerlingen uit de groepen 5 

en 7 van de Schijndelse scholen weer welkom in 

de Kloostertuin in Schijndel want: 1Ander-

onderwijs zorgde die dag weer voor bijzondere 

activiteiten. 

Voorafgaand aan het festival krijgen de leerlingen 

en breed aanbod, waaruit ze zelf een keuze 

mogen maken, van workshops over gezond en 

bewust eten, hergebruik van kosteloos materiaal, 

muziek, poëzie, circusactiviteiten, dans, 

wereldspelen, enz.  daarnaast werden ze allemaal 

in de grote tent getrakteerd op een interactieve 

theatershow. Lees meer. 

  
 

 

 

Groep 7 bs Kienehoef is de winnaar!  

Een beetje laat maar niet minder leuk: de 

prijsuitreiking van de koster Brock-quiz! 

Op 10 mei organiseerden vrijwilligers vanuit het 

Kernteam van koster Brock een heuse quiz voor 

de leerlingen van de groepen 6 en 7. Zij hadden 

immers de bijzondere historische wandeling 

door  veel acterende vrijwilligers en leuke 

activiteiten moeten missen door corona. 

De quiz bestond uit een livestream met daarin 

verwerkt mooie filmpjes en natuurlijk de vragen. 

Er was een deskundige jury die meekeek en -

luisterde en vrij snel na de laatste antwoorden 

bleek dat groep 7 van de Kienehoef had 

gewonnen! Directeur Emely vertelde heel trots te 

zijn, evenals Bianca de leerkracht. Lees meer 
 

 

 

Thema's en cultuur: Vakantie 

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. Thema's 

waarbij we adviezen gemaakt hebben zijn 

o.a. 'Vakantie' (IPC) en 'Verre wereldreizen' (Blink). 

Advies bij een ander thema nodig? Mail ons, wij 

denken met je mee.    
 

 

 

Aandacht voor Erfgoed  
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Tip voor na de Vakantie: het Doe-orgel  

In het Meierijstadse Vakantie Doeboek, zagen wij 

de pagina van 'Stichting Smitsorgel & Beiaard 

Schijndel'. Hoe leuk is het om daar in de lessen na 

de vakantie een vervolg aan te geven. Met 

het doe-orgel kunnen leerlingen samen een orgel 

bouwen in de klas. Het is een prachtig project, 

waarmee je werkt aan erfgoededucatie, techniek, 

samenwerken en ontdekend leren. Het project is 

geschikt voor leerlingen van de groepen 5-8. Klik 

op de link voor meer informatie, afbeeldingen en 

een filmpje over de leerdoelen.  
 

 

 

Wat wil het Gilde bij kinderen teweeg 

brengen? 

“Wij willen laten zien dat geschiedenis helemaal 

niet saai hoeft te zijn. Dat cultuur leuk is, vooral 

als je er zelf in op kunt gaan; als je er zelf 

onderdeel van kunt worden. Wij willen laten zien 

dat geschiedenis niet iets van vroeger is, maar 

van nu ... Erg leuk om als Gilde hierin samen op te 

trekken met het onderwijs. Om kinderen samen 

te laten voelen dat zij een eigen culturele 

omgeving hebben; mét hun eigen tradities.” Lees 

verder of bekijk hier de activiteit Bezoek aan het 

Sint Barbaragilde 

  
 

Overig nieuws  
 

 

 

Hoe zit dat, kunst en burgerschap?  

In museum de Pont in Tilburg is een nieuw 

educatief project gestart dat aansluit bij 

burgerschapslessen in het onderwijs en de 

tentoonstelling van de Amerikaanse kunstenares 

Kara Walker. De tentoonstelling en het kunstwerk 

'A conversation piece' van Tommy van der Loo, 

vormen het basis voor bezoekende leerlingen om 

te denken en in dialoog te gaan te gaan. Lees het 

artikel.  

 

 

 

Leestip voor in de vakantie: 
 

Waarom onze kinderen steeds minder spelen 
(en wij met een burn-out thuis zitten)  
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Nieuwe bijeenkomsten Club Culturis 

In het nieuwe schooljaar organiseert Club Culturis 

bijeenkomsten voor cultuuraanbieders in Noord-

Brabant die voor de klas staan. Waar die 

bijeenkomsten over mogen gaan? Dat bepaal jij 

mede zelf! Vul dit formulier in en vertel wat jij 

interessante gespreksonderwerpen vindt. 

Club Culturis is een initiatief van Nancy 

Swaanen van SNENS, o.a. trainer voor workshops 

bij scholen die deelnemen aan de regeling 

Cultuureducatie met Kwaliteit. 

 

  

 

 

 

Op de foto van links naar rechts: Fieke, Marion, Susanne, Dorian en Ilona 

Wij vormen samen het team van Cultuurkade en wij wensen jullie een hele 

fijne vakantie toe! 
  

Klik hier voor alle nieuwsitems  
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21 september, Kick-off Kunstructeur Voedingding voor leerkrachten 

meld je hier aan 

6 oktober, Beholders voor het VO 

13 oktober, leerkrachtentraining Verderkijken Doordenken 

meld je hier aan 

8 november, ICC-bijeenkomst Meierijstad 

meld je hier aan 

10 november, Leerkrachtentraining VanDaan in Veghel 

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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