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Workshop Van Pinterest tot werkvloer! 
Pinterest is binnen het onderwijs inmiddels dé grote
zoekmachine om inspiratie op te doen. De content op
Pinterest is leuk en verfrissend en het zet leerkrachten aan
tot doen. Maar de activiteiten zijn vaak productgericht. Hoe
zorg je ervoor dat een creatieve activiteit van Pinterest in
een brede context wordt geplaatst? Hoe zorg je ervoor dat
het Pinterest-idee een knutselwerkje overstijgt zodat
kinderen meer worden uitgenodigd in hun eigen
onderzoeksproces en eigen expressie? 
Schrijf je in: marjolein@trefpuntheusden.nl

Het bespreken van dilemma's met
bovenbouwleerlingen 
Speciaal voor Heusden is er lesmateriaal ontwikkeld om op
een toegankelijke manier te leren om dilemma's te
bespreken. Kinderen leren nadenken over wat ze zelf
belangrijk vinden, leren naar elkaars argumenten te
luisteren en inzien dat er meerdere meningen naast elkaar
kunnen bestaan.  
De Tweede Wereldoorlog, en verhalen die zich hier
daadwerkelijk hebben afgespeeld, vormen de ingang. Het
boekje biedt voor leerkrachten heldere handvatten en
spelvormen. Speciaal voor leerlingen van groep 7 en 8. Wi 
 

Internationaal Stiltefestival 
Dans!! 
Van 13 t/m 18 juni 2017 vindt het 4e Internationaal
Stiltefestival plaats in Breda. Momenteel zijn de
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voorbereidingen van het festival in volle gang! Speciaal
voor scholen, BSO's en kinderdagverblijven bieden we de
mogelijkheid om nu al kaarten te kopen. Een voorstelling
bezoekt u al voor  € 5,00 per leerling inclusief busvervoer
en lesmateriaal. Voor € 1,- per leerling extra kun je op
school een voorbereidende óf een reflectie-les boeken!  
Lees meer.

studiedag Muziek, daar zit wat in! 
De philharmonie zuidnederland organiseert een studiedag
voor leerkrachten uit het basisonderwijs. Een dag die bol
staat van muziek: luisteren, beleven, zelf doen en reflectie.
Speciaal bedoeld voor scholen die zijn gestart met de
Impuls muziekonderwijs.  
Het programma van de dag is samengesteld door
muziekexperts in het basisonderwijs en is geschikt voor
iedereen, ook voor wie muzikaal twee linkerhanden heeft.
Ervaar de kracht van de klank van het symfonieorkest,
ontmoet musici van philharmonie zuidnederland, ontdek de
componist in uzelf en oefen onderzoekend leren in de
muziekles. Leer eveneens over de mogelijkheden om met
kinderen naar muziek te luisteren en met hen te reflecteren
op muzikale activiteiten.  
Lees meer

Lef, uithoudingsvermogen en pioniersgeest. Dat kenmerkt
het ontstaan van regio De Langstraat. Ontdek de verhalen
en bijzondere plekken door met de leerlingen de route te
fietsen, punten met een verhaal (POI’s, point of interest) te
bezoeken of haal ze de klas in met behulp van het digibord
en de interactieve kaart op www.halvezolenroute.nl 
Deze website is speciaal voor het onderwijs gemaakt.
Leerkrachten die aan de slag willen met erfgoed en
omgevingsonderwijs zijn hier op het juiste adres. De POI’s
rondom jouw school zijn eenvoudig te vinden via de
interactieve kaart. Vanuit daar kun je doorklikken naar meer
informatie, foto’s, video’s en educatiemateriaal.  
Ieder jaar worden nieuwe POI’s toegevoegd. Raadpleeg
daarom regelmatig de website. Wil je op de hoogte blijven
of meedenken hoe we de website nog beter op jullie
wensen kunnen laten aansluiten? Mail naar info@salha.nl

Hoe dan? 
Cultuureducatie binnen het Bosbessenonderwijs. 
Op Het Kompas in Nieuwkuijk gaan we van start met een
bijzonder traject: Binnen het gedachtegoed van het
Bosbessenonderwijs, waarbij het uitgangspunt is dat hoofd,
hart en ziel van de kinderen in balans zijn, gaan we 4 hele
dagen intensief aan het werk met directie, leerkrachten,
ouders, BSO, lokale kunstenaars (Monique Stieger en Ton
Lammers) om te kijken hoe iedereen zijn eigen talenten
kan inzetten om de ontwikkeling van kinderen te
stimuleren. De aftrap is 16 maart. Blijf het volgen! 
 

http://www.trefpuntheusden.nl/bovenlokale-aanbieders/
http://www.philharmoniezuidnederland.nl/educatie/studiedag/
http://www.halvezolenroute.nl/
mailto:info@salha.nl
mailto:info@salha.nl
http://www.trefpuntheusden.nl/bosbessenonderwijs/
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10 maart bij de Aleph! 
Op vrijdag 10 maart kun je bij de Aleph gratis meedoen met
een workshop KERAMIEK van 16.00 u tot 17.00 u. Je
ouders kunnen ook meekomen, want die maandelijkse
Aleph Borrelt bruist van alle kanten!. Kom lekker wat
drinken en geniet van de optredens.  
Grotestraat 65, Drunen. Voldoende parkeerplaats
aanwezig.  
 

KUNST na school 
Wát een leuke KUNST na school workshop van Ton
Lammers in Oudheusden en Vlijmen Vliedberg! Naar
aanleiding van de tentoonstelling van Tinguely mochten de
kinderen Wonderlijk Bewegende Kunstwerken maken. Het
resultaat kan natuurlijk alleen maar een filmpje zijn! 
Hier het filmpje van Oudheusden 
Hier het filmpje van Vlijmen 
 

Geslaagde editie d'Oultre Dance  
Het eerste lustrum van d'Oultre dance, dé dancebattle van
d'Oultremontcollege, was een geslaagde editie! Met
enthousiaste deelnemers uit de leerjaren 1 t/m 4, met een
mooie samenwerking tussen diverse dansscholen in
Heusden en met maar liefst drie winnende groepjes! 
De fotoshoot van de winnaars, door fotografe Noortje van
Gestel is inmiddels achter de rug. Binnenkort zal het
resultaat te bewonderen zijn op de schoolmuur. 
Voor foto's van het hele proces, bezoek de website van
Trefpunt Heusden. 
 

Copyright ©2017 Trefpunt cultuureducatie Heusden 
e-mail: info@trefpuntheusden.nl 

Wil je deze mail niet onvangen? Schrijf je dan hier uit 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mlhok6Z7ekg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=XkZV9WyP0a4&t=2s
http://www.noortjevangestel.com/noortje/
http://www.trefpuntheusden.nl/doultre-dance-eerste-lustrum/
https://twitter.com/MarjoleinvdA
https://www.facebook.com/marjolein.trefpunt
http://www.trefpuntheusden.nl/
mailto:%20info@trefpuntheusden.nl
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