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december 2016 
Voor je ligt de onregelmatig verschijnende Nieuwsbrief van Trefpunt cultuureducatie Heusden. Met 

nieuws over KUNST op- en na school. Veel leesplezier! 

 

 

Dansvoorstelling ALICE in de Voorste Venne voor alle groepen 7  

 

 

Op 9 december komen alle groepen 7 naar de Voorste Venne 

om te genieten van een dansvoorstelling van het 

(kinder)dansgezelschap De Stilte uit Breda. De Stilte danst 

voorstellingen over de hele wereld! We willen kinderen opvoeden 

met een open blik. Daarom is het belangrijk dat ze in aanraking 

komen met professionele kunstenaars. Om zich te verwonderen, 

te ergeren, aan op te trekken. Om zich te verwonderen, in 

aanraking te komen met schoonheid en met iets nieuws. 

Leerkrachten kunnen hier meer informatie vinden. 

 

 

8 december conferentie Cultuureducatie met kwaliteit 

 

 Aan Noord-Brabant de eer om de feestelijke conferentie 

Cultuureducatie met Kwaliteit te organiseren. De resultaten van 

de afgelopen vier jaren krijgen een podium.  

De conferentie vindt plaats in het 1931 congrescentrum 

Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch. Mocht je je nog niet hebben 

aangemeld: het volledige programma vind je hier en hier kun je 

je aanmelden.  

 

 

 

Het Kompas in Nieuwkuijk ook Cultuur Loper school! 

 

 

Het Kompas timmert aan de weg. Er wordt hard gewerkt aan een 

nieuwe visie en missie. Het Kompas wil betekenisvol onderwijs 

geven, waarbij hoofd, hart en ziel in balans zijn. Dat betekent dat 

de lesmiddagen er heel anders uit gaan zien in de toekomst. 

Kinderen werken aan het eigen portfolio en er is ruimte voor 

persoonlijke ontwikkeling. Dat zal lang niet altijd binnen de 

schoolmuren gaan plaatsvinden! De Cultuur Loper heeft veel 

handvatten om deze mooie missie vorm te geven op het gebied 

van cultuureducatie.  

 

 

 

 N I E U W S B R I E F   

http://www.trefpuntheusden.nl/
http://www.trefpuntheusden.nl/alle-groepen-7-naar-alice-van-de-stilte-2/
http://www.conferentie-fcp.nl/programma/
http://www.conferentie-fcp.nl/aanmelden-reservelijst/
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Oproep: denk mee over het nieuwe beleid van Trefpunt Heusden! 

 

 
 

Trefpunt cultuureducatie Heusden opereert in de driehoek 

gemeente – onderwijs en kunst- en cultuuraanbieders. Het 

algemene doel is om zoveel mogelijk kinderen en jongeren in 

aanraking te brengen met kunst en cultuur, al dan niet uit de 

nabije omgeving.  

Voor 2017-2020 wordt er een nieuw beleidsplan geformuleerd. 

Hiervoor is een brainstormsessie georganiseerd met sleutelfiguren 

uit de driehoek, worden er sessies met kinderen gehouden, en is 

er een oproep aan jullie allen vooral mee te denken! Heb je 

ideeën, vragen, wil je een gesprek? Waar zou Trefpunt Heusden 

zich volgens jou mee bezig moeten houden? Wat maakt Trefpunt 

Heusden toekomstbestendig? Laat het weten! 

marjolein@trefpuntheusden.nl 

 

 

Lunch met wethouder en directeuren Cultuur Loper scholen 

 

 

In november hebben alle directeuren (of afgevaardigde) van 

Cultuur Loper scholen samen met de wethouder teruggeblikt op 

vier jaar Cultuur Loper. Wat voor moois er ontstaan? Wat is er 

veranderd? Waar loop je tegenaan? De grootste gemene deler 

bleek de vanzelfsprekendheid waarmee cultuur in het curriculum 

van school zit. Het is inmiddels meestal net zo belangrijk als alle 

andere vakken. De scholen hebben zich allemaal anders 

ontwikkeld. Dat is het mooie van De Cultuur Loper: er wordt 

gebouwd aan verdieping en verankering op wat er al goed 

gaat. Lees meer over de verschillende DCL scholen in Heusden. 

Vervolgens blikten we vooruit: waar hoop je met je school over 

vier jaar te staan? Er komt vanaf nu jaarlijks een uitwisselingsdag 

met directeuren en ICCers. 

 

 

De Aleph borrelt! Nu op 9 december 

 

 

Elke 2de vrijdag van de maand is het een feestelijke boel bij de 

Aleph: de Aleph borrelt! Van 16.00 u tot 17.30 u zijn de 

kinderbubbels. Dan zijn er altijd toffe workshops waar je voor € 3,- 

aan mee kunt doen. Deze keer zijn er workshops muziek 

(Carnaval des animeaux) en dans.  Tip kinderen uit je omgeving! 

Om 17.30 u begint er een supervette quizzzzzz!! Met je 

smartphone speel je in een team (2-5 personen) de 

meerkeuzequiz. In voor wat lol op vrijdag 9 december? Geef je 

op en doe mee! info@de-aleph.nl 

 

 

http://www.trefpuntheusden.nl/
http://www.trefpuntheusden.nl/de-cultuur-loper-in-heusden/
http://www.de-aleph.nl/nieuws/09-12-de-aleph-borrelt.html
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Mooie bijzondere voorstelling voor kleuters 

 

 

Papipluie is een beleving van muziek en theater voor kleuters. Je 

gelooft niet meteen wat je ziet. Kleuren, klanken, vlinders? Of toch 

niet? Kinderen vragen zich dat niet af. Ze genieten en gaan 

sprakeloos op in de magie van Papipluie. 

Bekijk hier het filmpje. 

Papipluie kan nog 4 x voor een try-outprijs van € 100,- worden 

geboekt (t/m februari) bij marjavantrier@gmail.com.  

Daarna gaat het via een impresariaat. 

 

 

D’Oultre Dance, eerste lustrum 

 

 

Voor de vijfde keer alweer organiseert Trefpunt Heusden ism Stg 

de Schroef en d’Oultremontcollege een echte dancebattle. 

Leerlingen van d’Oultremont strijden tegen (maar eigenlijk meer 

met) elkaar voor die prachtige prijs: een echte fotoshoot, én je 

foto voor eeuwig aan de muren van d’Outlremontcollege. De 

inschrijving is inmiddels gesloten en er heeft zich weer een groot 

aantal dansers gemeld. De finale is op 31 januari in de Voorste 

Venne. Meer info. 

 

 

 

Inspiratie 

 

 

Op de website van Trefpunt Heusden staat veel informatie. 

Bijvoorbeeld wie in Heusden kunst en cultuurlessen aanbieden op 

scholen. Maar ook inspiratie voor in de klas. Zoals een filmpje en 

handleidingen over denksleutels. Hoe leer je kinderen nadenken? 

Nou bijvoorbeeld zo dus! Of begin de dag met Luisteroren! 

Kinderen leren associëren, hun verbeelding gebruiken. Heel erg 

van deze tijd! Scroll naar beneden op de pagina en laat je 

inspireren. 

 

 

  
 

 

 

Ik wens jullie een warme decembermaand! 

Marjolein 

 

 

 
Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen? Mail marjolein@trefpuntheusden.nl 

 ovv afmelden nieuwsbrief 

 

http://www.trefpuntheusden.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=qAX6IseTFu8&feature=youtu.be
http://www.trefpuntheusden.nl/doultre-dance-eerste-lustrum/
http://www.trefpuntheusden.nl/kunst-op-school/
mailto:marjolein@trefpuntheusden.nl

