NIEUWS
juli 2015
Agenda 2015-2016
-

Cultoer
Trefpunt café
Studiemiddag Cultuur Loper scholen
Dansvoorstelling groepen 7 (of 6)
Nieuwe ICC cursus

21, 22 en 24 september
9 nov. (niet 2!), 17 maart en 12 mei
18 november
16 februari
voorjaar 2016

Cultoer

Het schema voor de Cultoer is bijna hetzelfde als vorig jaar. Dat betekent:
Maandag 21 september
ochtend
Olof Palme, Johannes Pa u lus, Dromenvanger, Leilinde
Dinsdag 22 september
Donderdag 24 september

middag
ochtend
middag
ochtend

Jong Leren, Bolster, Th. J. Rijken
Bussel, Lambertus, Regenboog, Duinsprong
Athena, Wilgen
Palet, Vlechter, Kompas, Vijfhoeven

Het voorstel komt binnenkort per mail binnen, met het verzoek te controleren of de
datum akkoord is en met de vraag hoeveel groepen er zijn in 2015-2016.

Trefpunt café
De Trefpunt café’s van komend schooljaar hebben elk een eigen thema:
9 november
doorlopende leerlijnen binnen cultuureducatie, hoe doe je dat?
17 maart
erfgoed
12 mei
plannen cultuureducatie 2016-2017
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Studiemiddag Cultuur Loper scholen
Speciaal voor de Cultuur Loper scholen uit Heusden en Waalwijk wordt er een
studiemiddag georganiseerd op woensdagmiddag 18 november.
De studiemiddag is expliciet bedoeld voor het hele team.
Natuurlijk is er ruimte voor inspiratie en uitwisseling, maar de
nadruk ligt op deskundigheidsbevordering met betrekking tot
competentiegericht leren door middel van cultuureducatie.
Inmiddels hebben alle scholen de uitnodiging en inschrijfformulier
ontvangen.

Dansvoorstelling in de Voorste Venne voor alle leerlingen van
groep 7 (of 6)
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.
Mocht je ervoor kiezen groep 6 te sturen ipv groep 7, dan kan dat natuurlijk, mits je dat
de komende jaren blijft doen!

Nieuwe ICC cursus
Ben je ICC-er, maar heb je hiervoor nog geen certificaat? Of ben je vaak betrokken bij
de plannen van cultuureducatie maar wil je meer handvatten? In het voorjaar van
komend schooljaar wordt in Heusden weer een ICC-cursus aangeboden door Maaike
van den Brule van Buro Co en door Marieke Habraken. Naast dat je bij veel
cultuuraanbieders over de vloer komt (de cursus wordt steeds op een gastlocatie in onze
gemeente gegeven), leer je hoe je een cultuurplan kunt maken, hoe je voor dat plan
draagvlak creëert, hoe je een meerjarenvisie maakt en hoe je begroting er uit kan zien.
De ICC cursus is inmiddels helemaal ge-update naar De Cultuur Loper, zodat we steeds
meer dezelfde taal gaan spreken. Ook al ben je geen Cultuur Loper school. Daarnaast is
het prettig om met je collega’s die vaak tegen dezelfde dingen aan lopen, op dezelfde
dingen te bijten!
De tijdsinvestering is ongeveer 30 uur. Dat zijn 8 bijeenkomsten plus huiswerk. Na de
cursus is je cultuurplan voor het volgend schooljaar af.
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KUNST na school uitbreiding
Vanaf 2009 kunnen kinderen van groep 3 t/m 8 in Oudheusden en in Vlijmen Vliedberg 4
x per jaar meedoen met een KUNST na school
workshop. Er worden steeds korte lessenreeksen
aangeboden (3 tot 6 lessen) in verschillende
kunstdisciplines. Denk aan dansen, gitaar spelen,
beeldende vorming (timmeren, schilderen,
beeldhouwen), toneel en nog veel meer.
Komen schooljaar wordt KUNST na school ook
aangeboden aan de kinderen die op de Bolster
zitten. Kijk alvast eens wat voor mooie workshops er
geweest zijn!

En dan: vakantie!
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