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adem in.....
en adem uit. Ik hoop dat het iedereen lukt om deze periode ongeschonden door te komen.

Met weinig ziekte en verlies. Ja, er ontstaat ongelijkheid. Veel kinderen lopen

achterstanden op. Maar bedenk wel: dat is over de hele wereld zo. We rekken de tijd even

uit. En pakken zodra het kan alles op om de ongelijkheid weer te bestrijden. Maar voor nu

wens ik voor iedereen een focus op welzijn. Voor jezelf en je naasten.

Zet een kunstenaar in!
Deze lockdown verschilt enorm van de vorige.
Veel meer kinderen komen toch naar school
omdat ouders toch echt moeten werken. Dat
maakt de druk op het onderwijs groot.  
Win-win: kunstenaars staan te trappelen aan
het werk te mogen, kunnen tegelijk meerdere
leeftijdsgroepen bedienen en zijn zeer goed in
staat kunstlessen te koppelen aan thema's,
aan taal, aan rekenen.  
Fijn dat wij het Pieck als partner hebben!

Groeten uit... 
Vanaf 26 februari is bij het Pieck een hele
bijzondere expositie te zien van foto's van Leo
Sikkers (1880 - 1950) uit Drunen. De kleinzoon
van Leo, Legs Boelen uit Nieuwkuijk is een
veelzijdig kunstenaar en jij heeft zich verdiept
in het werk van zijn opa, én heeft er met zijn
eigen kunst op gereageerd. Rondom de
expositie heeft Trefpunt samen met het Pieck
lesmateriaal ontwikkeld. Toegankelijk voor
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iedereen! Binnenkort op de website van
Trefpunt Heusden

HouVast voor goed
cultuuronderwijs
Als elk jaar slaan wij als regio Midden Brabant
de handen bij elkaar om een zo interessant
mogelijke studiedag te organiseren. Voor
leerkrachten, ICCers en directies.  
Deze keer volledig online, compact,
inspirerend en verrassend! 
Met Lonneke van Leth, School of sleeping
dogs en Atelier in een ko�er! 
Lees verder...

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. Tot nu toe is het alleen
JongLeren gelukt om te komen. Maar wat een
topdag was dat!  
Het atelier-arrangement is onderdeel van het
Kunstmenu. We bekijken per moment met de
school wat er mogelijk is. 
 
Lees verder...

KUNST na school
Goed nieuws: op de Duinsprong gaan we ook
van start met KUNST na school aanbod! We
starten met de groepen 4 en 5, zodra de
scholen weer op gang komen. 
Intussen zijn er op locaties nabij de scholen
vioollessen gegeven. Wat een feestje! 
 
bekijk hier een �lmpje...

Kunstquiz
De quiz! Speciaal gemaakt voor Heusden! 
Dit is wat juf Danique er van vond:  
"Onze complimenten voor de super leuke
quiz!! De groepen 5, 7 en 8 zijn er vandaag
mee aan de slag gegaan en het was een groot
succes! De kinderen hebben veel geleerd over

https://www.lonnekevanleth.nl/?www.lonnekevanleth.nl
https://schoolofsleepingdogs.nl/
https://www.facebook.com/Atelier.in.een.koffer
https://forms.gle/cPeaEr3PkCf8hNcE9
https://www.trefpuntheusden.nl/kunstmenu-2020-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=MjT-lb7uvqQ&feature=youtu.be


nieuwe onderwerpen en ze waren mega
enthousiast." 
Idee voor de noodopvang?  
De link is nog steeds geldig! 

Filmeducatie
Wij hebben nog niet zo'n ervaring met audio
visuele vorming. Terwijl het juist in deze tijd
belangrijk is dat leerlingen snappen hoe deze
vormtaal werkt, wat je er mee kunt en hoe je
het kunt duiden. Filmhub zuid biedt kwalitatief
lesmateriaal! Leerlingen kijken een �lm(pje) en
kunnen met het materiaal aan de slag. Doe er
je voordeel mee! 
Kant en klare �lmlessen voor alle groepen

en verder 
 
wordt 2021 het jaar waarin we als mensen weer mogen samenpakken. Dat d'Oulte Dance weer kan
worden opgepakt, dat we in de Voorste Venne weer af en toe struikelen over de hordes kinderen die
een mooie voorstelling gaan zien of een atelierdag beleven. Dat we elkaar af en toe weer een knu�el
mogen geven. Dat hopen we dan toch! 
 
Hang in there! 
Marjolein, Trefpunt cultuureducatie Heusden

Volg ons ook hier:

Je gegevens aanpassen of uitschrijven. 
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