NIEUWSBRIEF
Juli 2016

Voor je ligt de onregelmatig verschijnende Nieuwsbrief van Trefpunt cultuureducatie
Heusden. Met nieuws over KUNST op- en na school, wat gebeurt er in onze gemeente en
in de regio. Er zijn volop mooie dingen gebeurd afgelopen schooljaar. Veel leesplezier!
______________________________________________________________________________________

Cultoer
De Cultoer is de steeds weer vrolijke aftrap van het culturele
seizoen waarbij lokale kunstenaars alle kinderen uit het
basisonderwijs trakteren op hun kunne.
Dit jaar krijgt de Cultoer een thema: Voor altijd jong.
Inderdaad: dat sluit aan bij de Kinderboekenweek! Dat
betekent dat de voorbereidende en de reflectieve
opdrachten een mooie brug vormen naar de lesstof rondom
de Kinderboekenweek.
De indeling per dagdeel is hier te lezen.
______________________________________________________________________________________

ICC-cursus
Deze gaat dit jaar van start omdat er op een aantal scholen
nieuwe leerkrachten de taak van Interne Cultuur
Coördinator hebben gekregen. Deze cursus helpt bij het
schrijven van een beleidsplan, het coördineren van
activiteiten en het creëren van draagvlak binnen je team.
Tegelijkertijd ontmoet je cultuuraanbieders in Heusden. Bij
goed gevolg krijg je een certificaat. Leerkrachten die in
aanmerking komen worden via de schoolleider uitgenodigd,
maar als je graag een verfrissing wilt en de cursus nogmaals
wilt doen, mag dat, in overleg met je schoolleider, ook.
Lees meer en schrijf je in.
_____________________________________________________________________________________

Gouverneurshuis
Jaarlijks komt een fors aantal schoolklassen het museum
bezoeken dat gehuisvest is in het prachtige 16de eeuwse
pand. Een bezoek aan het museum betekent ook een toffe
speurtocht door de vesting én een activiteit die met oude
ambachten te maken heeft...
Wil je ook komen met je klas? Fijn als je je nu al aanmeldt.
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Cultuur Loper scholen in Heusden, stand van zaken
De Cultuur Loper is het instrument dat in Noord Brabant
wordt ingezet om de beleidsplannen van de rijksoverheid
Cultuureducatie met kwaliteit uit te rollen.
We zijn nu in het laatste jaar van de beleidsperiode. Tijd voor
een update! Wat gebeurt er op de Dromenvanger, de
Bussel, de Vlechter, De Wilgen, de Vijfhoeven en de Bolster in
Heusden? Bekijk en lees meer.
_____________________________________________________________________________________

KUNST na school

Het afgelopen schooljaar stond werkelijk bol van de goed
lopende en goed gelukte KUNST na school workshops. Er is
gitaar gespeeld, toneel gespeeld, gekleid, gebeeldhouwd,
gedanst en nog veel meer! Voor foto’s en verhalen klik hier.
______________________________________________________________________________________

Netwerkbijeenkomst ‘Cultuuraanbieder van de toekomst’ Midden
Brabant
Cultuur Loper scholen worden meegenomen in het
competentiegericht leren, in het spreken van dezelfde taal.
Hoe zit dat eigenlijk bij kunstaanbieders? En wat hebben zij
nodig om goed te functioneren in het veranderende
onderwijs? Om op te halen waarin wij (intermediairs en
Kunstbalie) kunnen ondersteunen, hebben we een goed
bezochte netwerkdag georganiseerd.
_____________________________________________________________________________________

Zomer!
Hoera!
Wat je ook gaat doen of laten: ik wens je er veel plezier bij!
We zien elkaar in september.

Marjolein
______________________________________________________________________________________
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