
  

   

 

Beste collega's, relaties en contactpersonen van Cultuurkade, 

Wat een tegenstellingen deze maand; van nog in t-shirt genieten van de heerlijke zon begin 

november, naar de eerste graden vorst afgelopen week.  

Van veel licht, naar in het donker naar je werk en weer naar huis. 

En ondertussen is het ene project nog niet voorbij of het andere dient zich al weer aan en daar 

worden we heel blij van! 

We houden jullie op de hoogte.  

 

Herfstige groet Dorian, Fieke, Ilona, Marion en Susanne 
  

 

Lokaal nieuws  
 

 

 

 

Wat een fijne start: de eerste ICC-bijeenkomst 

van dit schooljaar 

Het was fijn om de ICC’ers (interne cultuur 

coördinatoren) weer te zien. Aansluitend op de 

wensen, hadden we een afwisselend programma 

voor de ICC-ers samengesteld. Er stonden twee 

onderwerpen centraal; inspiratie en kennisdeling. 

We starten meteen met de inspiratie. Theater 

Artemis nam ons mee; Hoe kijk je naar theater? 

Aan de hand van verschillende werkvormen werd 

iedereen uitgedaagd om actief mee te doen. Lees 

meer 
 

 

 

10 minuten kijken naar een kunstwerk 

We lieten het directieteam (DT) van Verdi 10 

minuten naar een kunstwerk kijken, terwijl de 

gemiddelde tijd die een museumbezoeker naar 

een kunstwerk kijkt 6 seconden is. Waarom 

deden we dat?  

Het kunstmenu wordt vernieuwd, zodat het beter 

gaat passen bij de omvang en bij de 

veranderende wensen en behoeften van het 

onderwijs. Toen we te gast waren bij het DT kon 

een activiteit met een persoonlijke ervaring niet 

ontbreken. We bekeken samen een 

videokunstwerk. In de nabespreking hoorden we: 

“Wat bijzonder, dat we naar hetzelfde kijken en 

toch iets anders zien!”. Dat was onze brug naar 

Lees verder 
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Leskist in de kijker: Vliegvleugels en 

Kriebelpoten 

Cultuurkade heeft in de afgelopen jaren flink 

geïnvesteerd in een groot aantal verschillende 

leskisten en lesmaterialen die gratis gebruikt 

kunnen worden door het onderwijs in 

Meierijstad. Sommige materialen zijn vrijwel 

continue in gebruik, maar er zijn ook materialen 

die de opslag bijna niet verlaten. Bekijk hier alle 

materialen online. Op de foto zie je een van de 

kunstwerken van Vliegvleugels en Kriebelpoten, 

een reizende tentoonstelling. De leerlingen gaan 

niet alleen kijken, ze gaan ook zelf aan de slag.  
 

 

 

Aandacht voor Erfgoed  
 

 

 

 

'Van d'Eerd naar Eerde' 

De leerlingen en mijn collega's waren lyrisch.' 

Schreef leerkracht Sjors van bs Petrus en Paulus 

ons. 'Voor schooltijd was er een kort berichtje 

gedeeld, dat we iets hadden gevonden. En net 

voor schooltijd stroomden de leerlingen naar een 

gegraven gat bij de speelplaats. Er was een kistje 

gevonden en naar binnen gebracht. Aansluitend 

hebben alle klassen het kistje onderzocht. En in 

iedere klas hebben de leerlingen een vragen- en 

onderzoeksbord gemaakt, Iedere jaargroep deed 

dit op zijn of haar eigen manier.' Benieuwd? Lees 

dan hier verder 
 

 

 

Geschiedenisles in het veld  

'Het gilde gaat over toen en nu'. Leerlingen van 

basisschool Petrus en Paulus namen een kijkje bij 

het Sint-Barbaragilde in Veghel. ,,We laten ze een 

stukje historie zien", zegt staande deken Ruud 

Eekhof van het Sint-Barbaragilde. Hij heeft de 

leerlingen uit groep 5 en 6 net verteld van het 

'bloedbad van Veghel’ in 1578. De schutters van 

het gilde beschermden de boeren, want er was 

geen leger, geen politie. Het Sint-Barbaragilde 

bestond toén al. Lees verder 

 

Overig nieuws  
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Meld je aan voor de Inspriatiedag Cultuur voor 

alle Brabantse Jeugd op 8 december 2022 

Kinderen, tieners en jong volwassenen worstelen 

toenemend met stress en zwaarmoedigheid. 

Waarom is cultuur voor jonge mensen zo’n goed 

antigif tegen angst, onzekerheid en gebrek aan 

hoop? En hoe kunnen we gezamenlijk drempels 

wegnemen zodat alle kinderen en jongeren 

kunnen deelnemen aan cultuur? Daar gaan we 

mee aan de slag! Meer informatie over het 

programma en aanmelden kan hier, er zijn nog 

maar enkele plekken.  
 

Klik hier voor alle nieuwsitems  
 

 

 

Mag je collega deze nieuwsbrief ook niet missen? 
... stuur 'm dan door en laat je collega zich aanmelden.  

 

 

 

 

 

14 december 

Inspiratie bijeenkomst Oor/Sprong voor leerkrachten groep 5-6 meld je hier aan 

 

2 februari 

ICC-bijeenkomst 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. 
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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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