
  

   

  

 

Beste *|FNAME|* 

We wensen je kriebels in je buik 

Engeltjes op je schouder 

Kaboutertjes in de keuken 

Knuffels in je bed 

Eendjes in je bad 

Roze olifantjes op het behang 

en vooral een fantasievol, gezond en schitterend Nieuwjaar  

 

 en geniet van de kerstvakantie, Fieke, Dorian, Ilona, Marion en Susanne 
  

 

Lokaal nieuws  
 

 



 

 

Alle leerlingen van groep 7 en 8 uit Meierijstad bezoeken Rhythmix,  
Liggen alle gekleurde doekjes op de stoelen klaar? En zijn we klaar voor de 

ontvangst? Het ontvangen van 450 leerlingen uit groep 7/8 van verschillende scholen 
uit Meierijstad vraagt wat organisatie en coördinatie. “Ik heb er zoveeeeeel zin in” 

klinkt het buiten bij het verzamelpunt. Een half uur later zitten al die leerlingen in de 
grote zaal van De Blauwe Kei én de rijouders op het balkon. Het kan beginnen! 

  

 

 

Ga staan 

"Mogen wij nog voordragen, want er zijn  een 

paar kinderen met écht hele goeie teksten, zoals 

ik!”. 

1,5 uur geschreven, geschrapt, geteld, geoefend, 

geluisterd en nog niet klaar om de les af te 

sluiten. 

Gelukkig komen Meierijstadsdichter Rick Terwindt 

en artiest Marijn Krol de volgende dag alweer 

terug op BS De Pionier. 

Op verzoek van juf Daniek werken ze drie keer 

met taalbeleving middels poëzie en rap. In de 

eerste les werden gedichten geschreven met als 

thema Superhelden. Lees verder. 
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Opbrengsten 1e ICC bijeenkomst gedeeld 

Op donderdag 8 november jl. zagen we elkaar 

tijdens de 1e ICC-bijeenkomst van dit schooljaar. 

Wat was het fijn om iedereen weer te zien. 

Tijdens deze bijeenkomst namen we ook de tijd 

om kennis te delen. 

In groepjes gingen de ICC’ers met elkaar in 

gesprek over diverse onderwerpen. Wat een 

energie kwam er los en wat een waardevolle 

informatie is er opgehaald. Lees hier meer. 

  
 

 

 

ICC bijeenkomst 2 februari 2023: 

Draagvlak Creëren voor PO en VO 

Tijdens de laatste icc-bijeenkomst kwam naar 

boven dat het vaak lastig is om het gehele team 

bij cultuureducatie te betrekken.  

Wat komt er kijken bij draagvlak creëren? En hoe 

kun je hiermee zelf aan de slag? 

Robin Brugman zal ons tijdens deze bijeenkomst 

meenemen; een stukje input, maar zeker ook 

genoeg praktische handvaten om zelf aan de slag 

te kunnen. 

 

Bring a friend 

Aan draagvlak werken gaat samen makkelijker 

dan alleen. Daarom mag je een collega 

meenemen. Dit mag iemand zijn uit de culturele 

werkgroep, je directeur of gewoon je favoriete 

collega!  

  

meld je hier aan voor deze icc-bijeenkomst. 
 

 

 

Ga jij met ons mee? 

Wij gaan op maandag 23 januari 2023 van 16.30 

tot 20.30 uur in Theater de Nieuwe Vorst in 

Tilburg, naar de Brabant Menu-dag. De middag 

staat in het teken van de waarde van 

podiumkunsten voor kinderen, met sprekers. 

voorstellingen, deelsessies en uitwisseling. Het 

wordt een afwisselend programma voor 

cultuurcoördinatoren, leerkrachten, directeuren 

en bestuurders. Wil jij met ons mee gaan? Meld je 

dan voor 11 januari aan via info@cultuurkade.nl. 

P.s. deelname is gratis en inclusief soep en 

broodjes.  
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Korte poll over de LESKISTEN 

We willen graag meer weten over de behoefte 

rondom onze leskisten. Je kunt je mening geven 

door aan te klikken wat het beste aansluit. Er is 

maar één keuze mogelijk. 

1. Ik vind de leskisten iets toevoegen aan 

mijn lessen 

2. Ik weet niet precies welke leskisten er 

zijn, en zou hier graag meer informatie 

over willen 

3. De leskisten sluiten niet altijd aan bij 

mijn lesprogramma 

4. Ik vind het teveel gedoe om een leskist 

in mijn klas te halen 

 

 

 

Aandacht voor Erfgoed  
 

 

 

 

Leskist in de kijker: Romeinse leskist 

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 minder vaak de opslag verlaten. 

Bekijk hier alle materialen online. Op de foto zie 

je een deel van de gebruiksvoorwerpen uit de 

Romeinse leskist. Waarom het geschiedenisboek 

openslaan als de leerlingen échte Romeinse 

voorwerpen in handen kunnen krijgen? 

Voorwerpen die door de Romeinen in Brabant 

zijn gebruikt.  
 

Overig nieuws  
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ICC basiscursus voorjaar 2023 

Als cultuurcoördinator ben je binnen de school de 

spil op het gebied van cultuuronderwijs. Met een 

hart voor leerlingen, kunst, erfgoed en media 

houd jij het overzicht op de inhoud van het 

cultuureducatieve programma, leg je relaties 

binnen en buiten de school en zorg je ervoor dat 

er heldere plannen liggen.  

In 2023 starten onze collega’s van Plaza Cultura 

en Cultuurbox met een ICC basiscursus. Er zijn 

nog een paar plekken beschikbaar, als je in 

januari wilt starten. De training is geschikt voor 

onderwijs(ondersteunend) personeel met een 

coördinerende taak op het gebied van 

cultuuronderwijs. Inhoud van de training 
 

 

 

Bijzondere voorstelling 'Kaatje' zoekt 

basisschool uit Veghel 

ONS Welzijn en Theater AanZ zijn op zoek 

naar een basisschool uit Veghel waar KAATJE 

gespeeld kan worden op donderdag 19 januari 

2023 voor groep 5 t/m 8. 

KAATJE is een luchtige interactieve voorstelling 

over een verdrietig thema waar steeds meer 

kinderen mee te maken krijgen. Ondersteuning 

voor kinderen die te maken krijgen met een 

scheiding richt zich vooral op de ouders. Met 

KAATJE willen we kinderen een stem geven.  

Wil jij deze voorstelling een plek geven? Neem 

voor de kerstvakantie contact op!  

Lees hier meer  
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Geld, onderwijs en kunst - hoe werkt het? 
Jan Baanstra, zakelijk leider van dansgezelschap de Stilte legt in deze video heel 
helder uit welke geldstromen er voor het onderwijs beschikbaar zijn voor kunst en 

cultuuronderwijs. 
 

Meer informatie over Cultuureducatie met Kwaliteit  
Meer weten over het STAP budget? 

Meer informatie over dansgezelschap de Stilte  

 

 

STEAM scholing voor VO docenten 

Nieuwsgierig naar waar kunst en bèta elkaar 

ontmoeten en versterken op jouw school? En hoe 

deze vakken aan elkaar verbonden kunnen 

worden? Dan is deelname aan deze STEAM 

nascholing door CASE misschien iets voor jou en 

jouw collega docent! 

STEAM staat voor ‘Science, Technology, 

Engineering, Arts, Mathematics’. Deze crossover 

tussen kunst, wetenschap en technologie, ook wel 

Arts Sciences genoemd, staat steeds meer in de 

belangstelling. Lees hier meer over de scholing 
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Kerstpresentje Filmhub Zuid 

Voor de feestdagen heeft Filmhub Zuid twee DIY 

thaumatropen in kerstsferen ontwikkeld. 

Hiermee leren kinderen hoe een simpele 

animatie werkt - thuis, op school of bij 

een filmtheater in de buurt. Download hier de 

kerstthaumatroop of de printvriendelijke versie. 

 

 

 

Alle afleveringen van Webinarreeks 

Filmeducatie staan online 

Alle afleveringen uit de webinarreeks van filmhub 

Zuid zijn nu online te bekijken! Dit zijn de 

onderwerpen: 

• Webinar 1: De impact van film 

• Webinar 2: Visual Thinking Strategies 

• Webinar 3: Relatie tot de werkelijkheid 

• Webinar 4: Filmeducatie in de klas 

  
 

Klik hier voor alle nieuwsitems  
 

 

 

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

 

 

 

 

23 december tot 8 januari 2023 

Cultuurkade viert Kerstvakantie  

2 februari 2023 

ICC-bijeenkomst over Draagvlak creëren:  meld je hier aan 

Dinsdag 7 februari 2023 

VerderKijken DoorDenken Leerkrachten training, Design Museum 's-Hertogenbosch meld je hier aan 

Woensdag 8 maart 2023 

VanDaan Leerkrachten training, Noordkade Veghel meld je hier aan 

Maandag 27 maart 2023 

VerderKijken DoorDenken Leerkrachten training, Bibliotheek 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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