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We zitten al zo diep in het schooljaar dat de zomer al weer lang vergeten is.
In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat er zoal gaande is op de scholen in de
gemeente Heusden op het gebied van cultuureducatie.
Veel leesplezier!

'De overtre ende trap' van De Stilte
Dinsdag 30 januari, in de Verkadefabriek!
Dit jaar kan de jaarlijkse dansvoorstelling voor alle groepen
7 niet plaatsvinden in de Voorste Venne, want daar gaat
verbouwd worden. Gelukkig heeft de Verkadefabriek in 'sHertogenbosch haar deuren opengezet voor ons, en heeft
De Stilte toegezegd speciaal voor ons 2 extra
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voorstellingen te spelen.
Het schema wordt de scholen zo snel mogelijk toegestuurd,
zodat het vervoer tijdig geregeld kan worden.

Loving Vincent in Noord Brabants museum
Loving Vincent is de eerste geschilderde animatiefilm over
het mysterie rondom de dood van Vincent van Gogh (18531890). Het Noordbrabants Museum toont de making of van
deze film in een bijzondere tentoonstelling. Naast een
rondleiding door deze tentoonstelling gaan de leerlingen
tijdens een workshop in het Spetterlab hun eigen
geschilderde animatie waarbij ze de sterren van De
Sterrennachtdoor Van Gogh schitterend laten fonkelen.
Lees meer

Première Orpheus voor de Bussel en de Vlechter
Kinderen van de groepen 5 en 6 mochten bij de première
zijn van de voorstelling Orpheus van de philharmonie
zuidnederland. Grote thema's als de liefde en de dood
werden niet geschuwd, en het publiek luisterde ademloos.
Vooraf hadden de kinderen in de klas al voorbereidende
lessen gehad op de voorstelling. Instrumenten zijn
besproken, maar de kinderen hebben ook zelf nagedacht
over hun wortels, hun herinneringen en hun emoties.

ICC cursus Midden Brabant van start
De ICC cursus voor leerkrachten uit Midden Brabant is van
start. Leerkrachten leren hoe een beleidsplan te schrijven
voor cultuureducatie, hoe ze draagvlak kunnen creëren bij
het team, en hoe je op een goede manier bouwt aan de
creativiteit van kinderen.
Vanuit Heusden doen Ria Daems en Inèz van Mimpen mee
(SBO de Leilinde) en Lindsey van de Wiel (Th.J.
Rijkenschool).
Succes dames!

Intervisiegesprekken met ICCers
Op 6 februari 2018 zijn de intervisiegesprekken gepland
met ICC-ers. Op dit moment worden alle plannen van
aanpak zoals deze voor de zomer zijn aangeleverd bij
Harry van Hout en bij Trefpunt Heusden gescand. Deze
plannen vormen het gespreksonderwerp. Op basis van
gelijkwaardigheid en uitwisselen willen we munitie
meegeven voor de plannen van 2018-2019. Een schema
van wie hoe laat aan de beurt is volgt.
Schoolleiders zijn van harte welkom om aan te sluiten.
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Cultoer
De foto bovenaan deze nieuwsbrief is een momentopname
van een zeer geslaagde Cultoer van afgelopen september.
Het thema was Gruwelijk eng (aansluitend bij het thema
van de Kinderboekenweek) en dit kwam prachtig uit!
Voor de Cultoer van 2018 zijn grootse plannen in de maak!
We hopen de Cultoer te laten samensmelten met de
opening van de vernieuwde Voorste Venne. We houden je
op de hoogte!

De Cultuur Loper in Heusden
De koers, ingezet door de rijksoverheid in 2013, wordt
verlengd tot 2020. In Noord Brabant werken dorpen met
ambitie met De Cultuur Loper. Er gebeuren mooie dingen
met De Cultuur Loper in Heusden. Op 't Kompas buigt het
hele team zich over een vernieuwend soort onderwijs in de
middagen (de Bosbessenschool) en gebruikt
cultuureducatie als proeftuin. Op de Vijfhoeven is het
indicaTORENspel uitgeprobeerd: op welke manier geven
wij onze lessen? Hoe bouwen we aan competenties? Op
de Dromenvanger groeit het idee om kunstateliers in te
richten door de persoonlijke passies van leerkrachten in te
zetten. Op de Bussel worden de muzieklessen van
Harmonie St. Cécilia 'op zijn Cultuur Lopers' ingezet.

Podiumkunsten op d'Oultremontcollege
Voor leerlingen van d'Oultremontcollege wordt jaarlijks een
dancebattle georganiseerd: d'Oultre Dance. Het danstalent
presenteert zich dit jaar op het podium van theater De
Leest in Waalwijk, vanwege de verbouwing van de Voorste
Venne. Er staat dit jaar een groot aantal dansers en
gastoptredens op het podium. Ter inspiratie krijgen de
dansers een excursie naar het professionele
dansgezelschap Introdans in Arnhem.
Er is dit jaar een musicalklas gestart op school in
samenwerking met de Aleph. Ook hier doet een grote
groep enthousiaste dansers, zangers en spelers aan mee!
d'Oultre Dance is op maandag 5 februari in De Leest, en de
musical speelt 10 en 11 april, op school

Voorstelling Pakjesjacht bij de Aleph
Op zondag 26 november kunnen kinderen vanaf 3 jaar, en
hun familie bij de Aleph genieten van een superleuke
voorstelling Pakjesjacht! De Muzes (één muze kennen de
meesten van jullie zeker: dat is Sietske Oosthout) spelen
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met zijn 2-en 20 personages met zeer veel vaart en humor.
Aanrader!
26 november, 15.30 u - 16.15 u, de Aleph, Grotestraat 65
Drunen, € 5,- inclusief ranja voor de kinderen.
reserveren@demuzes.nl
Zegt het voort!

Vliegende start KUNST na school
In de eerste ronde van de naschoolse kunstworkshops in
Vlijmen Vliedberg, Oudheusden en Drunen (de Bolster)
heeft een ongekend aantal kinderen meegedaan. Er zijn
knuffels gemaakt van zelfgemaakt vilt (door Marjolein
Peeters) en er zijn onder leiding van Ton Lammers zo'n 45
mini boomhutjes gemaakt! Filmpjes van de resultaten zijn
te bekijken op de website.
In Vlijmen worden binnenkort robots getimmerd met Jorg
van Broekhoven, ook weer met een grote groep kinderen.
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