
Zie je geen afbeeldingen? Klik hier.
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zo normaal mogelijk dan toch
Er wordt veel gevraagd van diverse beroepsgroepen in deze corona-tijd. Zo ook van

leerkrachten. Waar veel werknemers nog steeds verzocht wordt zoveel mogelijk thuis te

werken, moet de leerkracht er maar staan. Afstand houden tot kinderen is niet mogelijk (of

wenselijk) en zoals met veel maatschappelijke kwesties, wordt er van het onderwijs

verwacht dat zij deze 'even' behandelt met de leerlingen. Enfin, een nieuwsbrief in corona-

tijd, waarin we doen alsof het ook normaal is dat het onderwijs zo flexibel en creatief mee

beweegt. 

Atelier arrangement
 
Om alle kinderen een echte atelier-ervaring te
laten ondergaan, mogen de groepen 6 van alle
Heusdense scholen een hele dag bij het Pieck
aan het werk.  
Het atelier-arrangement is onderdeel van het
Kunstmenu. 
 
Lees verder...

KUNST na school
 
Directeuren schatten zelf in wat ze in school
willen halen in coronatijd. "Een belangrijke
afweging hierbij is of we vinden dat de
activiteit een toegevoegde bijdrage heeft bij
het primair proces. En ik vind in die zin dat het
zeker een toegevoegde waarde heeft, dus
KUNST na school is weer van harte
welkom." (Elly Sebregts van de

https://mailchi.mp/607d1c418f13/de-onregelmatig-verschijnende-nieuwsbrief-van-trefpunt-heusden?e=[UNIQID]
https://www.trefpuntheusden.nl/kunstmenu-2020-2021/


Dromenvanger). 
Niet alleen de Dromenvanger, maar ook 't
Palet, de Vlechter en Wereldwijs hebben de
deuren weer wijd opengezet voor KUNST na
school!  
 
bekijk het aanbod...

Blink & cultuureducatie
 
Op verzoek van ICC-ers Nikki en Daniëlle van
de Lambertusschool gaan we aan de hand van
thema's van de wereldoriëntatiemethode
kijken hoe leerkrachten daar op een goede
manier cultuureducatie aan kunnen knopen.
Wil je net als Olof Palme en de Duinsprong ook
meepraten? Meld je bij Marjolein! 
 
ik wil ook meepraten 1 oktober..

Erfgoededucatie
 
Met Malu van het Streekarchief hebben we bij
leerkrachten opgehaald wat leerkrachten in
Heusden doen aan erfgoededucatie, hoeveel
kennis er van is en waar behoefte aan is. Het
belang wordt gevoeld en met de waardevolle
uitkomsten van de enquête gaan we aan het
werk!  
 
- wordt vervolgd - 

Wereldwijs in een
tijdschrift!
 
Het tijdschrift Prikkels van september heeft als
thema 'leesplezier'. Op Wereldwijs hebben we
met ICCer Ingrid, de bibliotheek en
kunstenaars een schitterend literatuur-kunst-
project uitgerold. Lees er over op pagina 25
van Prikkels! 
 
naar het tijdschrift
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en verder 
 
verder ben ik blij als we als mensen weer mogen samenpakken. Als d'Oulte Dance weer kan worden
opgepakt (hoe zuur: we hadden zoveel enthousiaste dansers van d'Oultremontcollege bij elkaar!), als
blijkt dat het Halve Zolen festival mag doorgaan. Als we elkaar af en toe weer een knu�el mogen
geven. 
 
Hang in there!

Volg ons ook hier:

Je gegevens aanpassen of uitschrijven. 
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