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Nieuwsbrief
Trefpunt cultuureducatie Heusden

mei 2018

De verse nieuwsbrief! 
Veel leesplezier!

KUNSTMEST!
Op donderdag 17 mei organiseren Trefpunt Heusden en de
Aleph de KUNSTMEST bijeenkomst. Kunstmest biedt
voedsel voor de plannen voor cultuureducatie voor komend
schooljaar. Er komen praktische zaken aan bod als de
weerbarstige wereld van de budgetten, maar ook een
verse blik op de culturele omgeving. Wie is wie? Wie kan
er wat voor min school betekenen? Wat zijn ervaringen van
anderen? 
Dit jaar moeten de nieuwe schoolplannen in een nieuw
format ingevuld worden. Harry en Marjolein loodsen je er
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doorheen.  
Belangrijk voor directeuren, ICCers, cultuurwerkgroepen en
belangstellenden. 
Schrijf je in bij marjolein@trefpuntheusden.nl

MET JE GROEP GRATIS NAAR HET
MUSEUM
Vanaf 14 mei is het weer mogelijk om je in te schrijven voor
Museumschatjes. Als je dat doet kun je met leerlingen van
de bovenbouw gratis naar een museum in de buurt. Wat
maakt een museumstuk nou eigenlijk waardevol? 
Wees op tijd met je inschrijving. De museumbezoeken
vinden plaats tussen oktober en maart.

TALENT ONTDEK FABRIEK!
"Als kinderen nou eens zélf mochten bepalen wat ze na
schooltijd nog willen leren!" Dat dacht schooldirecteur
Dominique Habraken van de Vlechter. Samen met Trefpunt
Heusden, alle directeuren van de vijf Vlijmense scholen,
Stichting Leergeld, Contour de Twern en de gemeente is
de TalentOntdekFabriek gestart. De droom is dat er straks
wekelijks op alle scholen TOF activiteiten plaatsvinden. Er
is gestart met een eerste ronde op de Wilgen en de
Vijfhoeven. Kinderen kozen voor graffiti, proefjes doen en
street- en breakdance. De workshops zijn goed bezocht en
kinderen en ouders waren erg enthousiast! Na de
meivakantie start de pilot voor kinderen van de Bussel en
na de zomervakantie zijn de scholen in Vliedberg aan de
beurt. Daarna wordt bekeken hoe en of het uitgerold gaat
worden. 

DE BOSBESSENSCHOOL
De Rode Bosbes, met een thuisbasis op de Bolster in
Drunen, loopt lekker. 's Ochtends krijgen de kinderen
reken- en taalles van hun ouders, en 's middags bouwen ze
aan een zelf gestuurd portfolio. Dat was het goede nieuws. 
De ontwikkelingen van de Bosbessenschool op Het
Kompas zijn echter 'on hold' gezet. Er bleek volgens de
directeur onvoldoende draagvlak bij het team. Dat betekent
niet dat de Bosbessenschool zich niet verder ontwikkelt,
maar wel dat Het Kompas als proeftuin niet meer
vanzelfsprekend is.  
Lees meer

KUNST NA SCHOOL OUDHEUSDEN
De Dickensworkshop die aangeboden werd in november,
kon helaas wegens te weinig aanmeldingen niet doorgaan.
Super jammer, want hoe leuk is het om als personage uit
1850 op het Dickensfestijn te mogen meespelen! 
D f J B kh At li F ll d

http://www.trefpuntheusden.nl/bosbessenonderwijs/
https://www.facebook.com/fellenoordworkshops/
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Daarna gaf Jorg van Broekhoven van Atelier Fellenoord
een workshop Robot timmeren. daarbij werd bepaald niet
met kinderachtig gereedschap gewerkt. Zoveel kinderen
zoveel verschillen. De kleinste robot was 14 cm hoog, de
grootste was drie keer de hoogte van de maker :) 
Hierna mogen kinderen een eigen ontwerp knuffel gaan
maken van zelfgemaakt vilt met Marjolein Peeters van
Atelier Fellenoord.

KUNST NA SCHOOL VLIJMEN
Ook in Vlijmen zijn voor leerlingen van 't Palet en de
Vlechter olv Jorg schitterende robots getimmerd. Wát een
concentratie hebben de kinderen laten zien! Er waren
zoveel kinderen die wilden meedoen dat we twee groepen
moesten maken. 
Daarna is er, ook weer in twee groepen, gezongen! Samen
met Merel Levink, die namens harmonie St. Cécilia
Haarsteeg ook de muzieklessen op de Vlechter geeft, is er
uit volle borst gezongen en gedanst. Ouders en
leerkrachten hebben genoten van het optreden. 
De komende periode gaat een aantal kinderen accordeon
spelen met Cécil van Accorda.

KUNST NA SCHOOL DRUNEN
Een select clubje kinderen van de Bolster heeft zich
aangesloten om met Ton Lammers ini mini boomhutjes te
maken. Het clubje was zo enthousiast dat een week na
afloop er nog foto's werden nagestuurd van kinderen die
thuis verder hadden gewerkt aan hun boomhut xxs.  
Na de meivakantie start er een workshop Graffiti. Lekker
buiten met mondkapjes en spuitbussen in de weer! Deze
workshop wordt verzorgd door Jorg van Broekhoven van
Atelier Fellenoord.

NIEUWE VOORSTE VENNE 
De verbouwing van de Voorste Venne verloopt - hoera!-
volgens planning. Het belooft prachtig te worden. Heel de
Aleph verhuist straks naar de Voorste Venne, en ook de
Hünehof, de harmonie Drunen en theatergezelschap Ona
krijgen een vaste plek. 
Trefpunt Heusden zie het als haar persoonlijke missie om
ervoor te zorgen dat alle kinderen en alle leerkrachten
vertrouwd gaan raken met deze fantastische nieuwe plek in
Heusden. Ik hoop dat deze missie straks door iedereen
gedeeld gaat worden.

NIEWE GECERTIFICEERDE ICCers!
De ICC cursus is een pittige opleiding van 8 middagen en
een flinke portie thuis- en overlegwerk, waarbij de cursisten
leren hoe je als Interne Cultuur Coördinator een gedegen
programma voor cultuureducatie kunt vormgeven. Je doet
dat in overleg met je team, zodat er draagvlak ontstaat.
A h i d d h b j b l id l

https://www.facebook.com/fellenoordworkshops/
https://www.facebook.com/fellenoordworkshops/
https://www.facebook.com/Harmonie-st-Cecilia-Haarsteeg-1782493618556441/
http://ac%20corda/
https://www.facebook.com/fellenoordworkshops/
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Aan het eind van de cursus heb je een beleidsplan, waarna
je de activiteiten kunt koppelen aan het vers geformuleerde
beleid.  
Dit jaar heeft SBO de Lelinde uit Oudheusden er twee
nieuwe ICCers bij: Inèz Mimpen en Ria van Diem.
Gefeliciteerd dames!

7 EEUWEN HEUSDEN 
De gemeente Heusden bestaat 700 jaar: reden voor een
feestje! Er zijn verschillende fantastische projecten die
speciaal voor dit feestjaar op touw gezet worden. Bij deze
wil ik er één uitlichten: de Aleph heeft 7 talenten tussen de
10 en 21 jaar gekozen om een masteropleiding te krijgen in
iets waarin zij bijzondere aanleg hebben. Er zitten zowaar
drie talenten uit het primair onderwijs bij! Melvin Erkemeij
van Athena onderwijs krijgt masterclasses van
striptekenaar Bas Heymans en de acteerkanonnen Nikki
van de Wiel van Olof Palme en Maarten van de Broek van
de Lambertusschool krijgen 10 exclusieve theaterlessen
van Annelies Herfst. Hier gaat u meer van horen!  
 

NIEUWS VAN HET
GOUVERNEURSHUIS 
 
Op 18 mei opent het Gouverneurshuis haar deuren voor de
nieuwe overichtstentoonstelling 7 eeuwen Heusden.  
Daarnaast is de canon van Heusden in ontwikkeling.
Speciaal ook voor kinderen van groep 5 t/m 8! 

CULTUUR LOPER BUDGET 
 
In Heusden zijn 7 scholen die zich extra inzetten om een
kwaliteitsslag te maken met cultuureducatie. Vanaf heden
worden zij extra ondersteund door Trefpunt Heusden. Het
is gebleken dat wegens werkdruk scholen niet altijd de
tijdsinvestering kunnen doen die wenselijk is om
cultuureducatie daadwerkelijk te laten aansluiten bij de
geformuleerde ambities. Met de leervraag van de kinderen
én van de leerkrachten in de hand, gaat Trefpunt Heusden
samen met  school zorgen dat het budget op verantwoorde
wijze terecht komt bij de leerlingen. Meer hierover op 17
mei, om 16.00 u bij KUNSTMEST, bij de Aleph. Tot dan!

https://www.heusden700.nl/
http://www.trefpuntheusden.nl/wp-content/uploads/2018/05/Uitnodiging_7-eeuwen-Heusden_v1.pdf
http://gouverneurshuis.nl/canon-van-heusden/
https://twitter.com/MarjoleinvdA
https://www.facebook.com/marjolein.trefpunt
http://www.trefpuntheusden.nl/


3-5-2018 Campaign Overview | MailChimp

https://us14.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=571291 5/5

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

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

 
 
 
 
 
 

This email was sent to << Test Email Address >> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Trefpunt cultuureducatie Heusden · Bezoekadres: Grotestraat 65 · Drunen, 5151 JD · Netherlands 
 

mailto:%20info@trefpuntheusden.nl
mailto:%3C%3C%20Test%20Email%20Address%20%3E%3E
https://trefpuntheusden.us14.list-manage.com/about?u=2a7281238a21b28b626389a67&id=9f7163eaa6&e=[UNIQID]&c=4ff6d35105
https://trefpuntheusden.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=2a7281238a21b28b626389a67&id=9f7163eaa6&e=[UNIQID]&c=4ff6d35105
https://trefpuntheusden.us14.list-manage.com/profile?u=2a7281238a21b28b626389a67&id=9f7163eaa6&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=2a7281238a21b28b626389a67&afl=1

