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Extra editie  

Speciaal voor Interne Cultuur Coördinatoren en schoolleiders 
Op 16 april jl was er een Trefpunt café, waar met name Heusdense ICC-ers 

vertegenwoordigd waren. Tijdens dit goed bezochte café, is er een aantal zaken 

besproken die ik hier nog even op een rij zet. 

 

 

Nieuw in schooljaar ’15-‘16: een professionele dansvoorstelling in 

de Voorste Venne voor alle leerlingen van groep 7 
In overleg hebben Trefpunt Heusden en Scala een dansvoorstelling uitgekozen voor het 

komend schooljaar, voor alle leerlingen uit groep 7. Deze keuze is zeer bewust gemaakt: 

dans is een discipline die niet iedereen als vanzelfsprekend 

ooit in zijn (jonge) leven gaat bezoeken. Met het 

gezamenlijk inkopen van een dergelijke voorstelling, geven 

we de kinderen een unieke ervaring mee! De keuze voor 

leerlingen van groep 7 is gebaseerd op het eerdere plan 

van Scala: dat alle leerlingen uit deze leeftijdsgroep een 

theaterbezoek mogen genieten. Bovendien is het handig 

dat deze leerlingen allemaal lekker op de fiets kunnen. De 

voorstelling kost € 3,50 per leerling. 

Noteer alvast de datum: 16 februari 2016. 

 

 

Nieuw materiaal rondom Heusden in WOII te ontwikkelen door 

Erfgoed Brabant ism Heemkundekring Onsenoort en het 

Streekarchief 
Voor Veghel is het afgelopen schooljaar door Erfgoed Brabant lesmateriaal ontwikkeld 

rondom Operatie Market Garden, de bevrijding van Veghel in de Tweede Wereldoorlog. 

Het is een lessenreeks met een diversiteit aan werkvormen (filmpjes bekijken, beeldende 

opdrachten, verhalen horen, tentoonstellingsbezoek, dilemma’s bespreken).  

Het is een dusdanig goede lessenreeks geworden, dat Erfgoed Brabant besloten heeft 

nog voor 3 plaatsen in Noord Brabant een dergelijke lessenreeks te maken. Het 

raamwerk is er al, maar het wordt helemaal lokaal op maat gemaakt. Met de filmpjes, 

de verhalen, de dilemma’s etc. uit de eigen omgeving.  

 

 

N I E U W S 

http://www.trefpuntheusden.nl/
http://www.destilte.nl/site/2-voorstellingen.php
https://omgveghel.wordpress.com/lesmateriaal/
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Heusden heeft een schat aan informatie uit die tijd, en hoe geweldig (en duurzaam!) zou 

het zijn als wij ons eigen lokaal op maat gemaakte, lesstofvervangende materiaal 

zouden hebben?  

Voordat Trefpunt Heusden deze investering gaat doen, wil ik eerst weten of jullie dit 

materiaal zouden gaan gebruiken in groep 7 en/of 8. Alleen bij voldoende afname is het 

de moeite van de investering. De Bolster en de Duinsprong hebben al laten weten het 

lesmateriaal te willen gebruiken. Wil jij dat ook? Mail mij voor de meivakantie! 

marjolein@trefpuntheusden.nl 

Het materiaal komt gratis ter beschikking. 

 

 

CultuurMarkt 
Vanuit het Trefpunt café van 16 april jl is geïnventariseerd op welke manier scholen in 

contact willen komen met aanbieders. Dat er een wens is voor een heldere website 

neem ik mee in de begroting voor komend jaar. 

Daarnaast is er behoefte aan ontmoeten. Er komt 

dus weer een CultuurMarkt waar scholen met hun 

vraag naar toe kunnen. Culturele aanbieders 

worden uitgenodigd om mooie 

praktijkvoorbeelden te laten zien, en er is ruimte om 

met deze aanbieders in gesprek te gaan voor 

aanbod en offertes op maat. Lokale aanbieders 

zullen duidelijk te herkennen zijn. 

De datum is 28 mei, van 16.00 u tot 18.00 u. 

 

 

Format Plan van aanpak 2015-2015 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vind je een format over hoe je je plan voor komend 

schooljaar kunt opbouwen. In het plan is het financiële kader opgenomen. 

 

 

Data voor komend schooljaar: 
- Cultoer      21, 22 en 24 september 

- Trefpunt café     2 november, 17 maart en 12 mei 

- Studiemiddag Cultuur Loper scholen 18 november 

- Dansvoorstelling groepen 7   16 februari 
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