NIEUWS
Maart 2015
Trefpunt cultuureducatie Heusden
Trefpunt Heusden is hét loket voor de gemeente Heusden waar alle zaken rondom
cultuureducatie bij elkaar komen. Trefpunt Heusden is er voor de scholen, voor de kunsten cultuuraanbieders en voor de gemeente.
Met deze onregelmatig verschijnende nieuwsbrief praat ik u bij over wat er in het land en
in Heusden zoal gebeurt op het gebeid van cultuureducatie.

Goed nieuws vanuit OC&W
De afgelopen jaren was er vanuit de rijksoverheid per leerling € 10,90 beschikbaar om te
beseden aan cultuureducatie. Goed nieuws: het bedrag blijft bestaan en wordt zelfs iets
opgehoogd (naar € 11,27)
http://www.lkca.nl/primair-onderwijs/subsidies-en-andere-geldzaken/prestatiebox

Trefpunt café 16 april
Scholen zijn zelf eigenaar van hun plannen voor cultuureducatie. Let op: Scala scholen
hebben de plicht om in juni de plannen voor het komende schooljaar in te dienen.
Alleen dan kan de € 11,27 per leerling voor cultuureducatie veilig gesteld worden.
Trefpunt Heusden biedt inhoudelijke ondersteuning.
Het komende trefpunt café van 16 april staat in het teken van de plannen voor
schooljaar 2015-2016 voor cultuureducatie. We kijken terug op het afgelopen schooljaar,
en zetten stappen voor het nieuwe schooljaar.
Het Trefpunt café is bedoeld voor ICC-ers, maar uiteraard zijn schoolleiders en
teamleden van harte welkom om aan te sluiten. Het is van 15.45 u tot 17.15 u. De locatie
en het programma ontvang je als je je inschrijft.

Wie? De Vlechter !
De Voetiusschool heeft haar naam veranderd in De Vlechter.
Naast het feit dat de naam Voeitus wat ouderwets aandeed,
was deze ook lastig uit te spreken voor de kinderen (“Welke
school? Voetjes?”). De naam De Vlechter doet de
speerpunten van de school eer aan. De Vlechter is een
groene school, een vreedzame school en een school die
uitgaat van meervoudige intelligentie, wat betekent dat
leerstof niet voor elk kind op dezelfde manier wordt
aangeboden. Vlecht deze speerpunten samen en je krijgt
een sterk geheel! Zie hier het interview met schoolleider Dominique Habraken en juf
Carmen.
Deze nieuwsbrief krijgt u aangeboden door Trefpunt Cultuureducatie Heusden,
KUNST op school en KUNST na school,
Grotestraat 65, 5151 JD Drunen. www.trefpuntheusden.nl E: info@trefpuntheusden.nl

De Cultuur Loper
Heusden kent inmiddels zes scholen die zich hebben gecommitteerd aan De Cultuur
Loper, en die met extra financiële en inhoudelijke steun cultuureducatie (nog) stevig(er)
op de kaart zetten.
Hoe elke school de verdiepingsslag op het
gebied van cultuureducatie maakt, staat vrij.
Op De Dromenvanger wordt door de 8
leerjaren heen steeds de discipline dans
aangeboden. Omdat het belangrijk is dat
kinderen zich vrij voelen in hun lichaam.
Tegelijkertijd leren ze ook de zeggingskracht
van lichaamstaal. Het is erg mooi om te zien
hoe goed dit lukt, en hoeveel plezier de
kinderen hebben in dansen! Ook buiten de lessen zijn de kinderen actief aan het dansen
geslagen.
Op De Wilgen hebben ICC-ers Jannie en Marga
met een mooi powerpoint het hele team
geactiveerd op in de lessen beeldend
aandacht te besteden aan het onderzoekend
vermogen van de kinderen. De resultaten
werden met foto’s gedeeld in de teamkamer.
Wil je meer lezen over wat Cultuur Loper scholen
in Heusden doen? Kijk op de website.
In november komt er een studiemiddag, exclusief voor de teams van Cultuur Loper
scholen in Waalwijk en Heusden.

KUNST na school
De naschoolse kunstworkshops in Oudheusden en Vlijmen Vliedberg zijn inmiddels een
vertrouwd gegeven. Op beide plekken hebben veel kinderen gitaarles gehad van
André van Muziek-Idee. Al na drie lessen was er een tof concert!

In Oudheusden gaan kinderen nu samen met de bibliotheek een boekverfilming(kje)
maken met stop motiontechniek.
Dat vraagt om een rode loper straks! In Vlijmen Vliedberg kunnen de kinderen binnenkort
aan de gang met stapels beesten.
Deze nieuwsbrief krijgt u aangeboden door Trefpunt Cultuureducatie Heusden,
KUNST op school en KUNST na school,
Grotestraat 65, 5151 JD Drunen. www.trefpuntheusden.nl E: info@trefpuntheusden.nl

Op d’Oultremontcollege was eind januari de derde editie van d’Oultre Dance in de
Voorste Venne. Het was een tofe editie, met in de jury o.a. Juvat Westendorp, met een
waanzinnige lerarendans en erg goede kandidaten.

De winnaars van dit jaar kregen een professionele fotoshoot in het trappenhuis van
school.

Jaarverslag
Het jaarverslag van 2014 is af en goedgekeurd door de Stuurgroep en is te vinden op de
website van Trefpunt Heusden. In het verslag zijn alle activiteiten na te lezen van 2014
over KUNST op school, KUNST na school en alle netwerkactiviteiten.

Stiltefestival
Dans heeft iets magisch. Kijken naar professionele dansen al helemaal! De Stilte uit Breda
maakt dansvoorstellingen voor kinderen, maar organiseert ook in juni het internationale
Stiltefestival. Met eigen- maar ook gastvoorstellingen. Zeer de moeite waard! Voor € 4,75
per leerling inclusief busvervoer! Ook vanuit Haarsteeg, Vlijmen…. Voor € 1,- extra komt er
een vakdocent een verwerkingsles geven op school. Lees meer!

Bij mij is het NOOIT een puinhoop na een les beeldend…..
Lees hier een leuke column én een goede tip voor het opruimen!

Nieuw in Heusden: stichting Leergeld!
Sport en cultuur na schooltijd zou voor iedereen binnen bereik moeten zijn.
Ben je in bezit van een Heusdenpas? Dan kun je vanaf 1 mei 2015 een
aanvraag voor DANS, TONEEL, BEELDENDE KUNST of MUZIEKLES voor je kind
indienen bij Karin de Vries, intermediair Cultuur bij Stichting Leergeld en
het Jeugdcultuurfonds Heusden. http://www.heusden.leergeld.nl/

Wil je geen nieuwsbrief ontvangen? Mail marjolein@trefpuntheusden.nl
Deze nieuwsbrief krijgt u aangeboden door Trefpunt Cultuureducatie Heusden,
KUNST op school en KUNST na school,
Grotestraat 65, 5151 JD Drunen. www.trefpuntheusden.nl E: info@trefpuntheusden.nl

