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Cultuuragenda
Met trots presenteren wij jullie onze cultuuragenda 2021/2022. Naast de bekende ‘basisvakken’
hebben we ook een ruim aanbod op het gebied van cultuur.
Onze uitgangspunten zijn:
•
•
•

Kinderen ontdekken zichzelf en leren zich uiten d.m.v. doen, zien en beleven.
Kinderen komen in aanraking met diverse kunstdisciplines die ze op verschillende manieren beleefd
hebben.
Kinderen ervaren plezier door het samen te doen.

Naast onze wekelijkse lessen (tekenen, handvaardigheid, muziek/dans/drama) organiseren wij
voor alle groepen ook extra activiteiten. Op onze cultuuragenda staat in grote lijnen wat de
kinderen gedurende dit schooljaar kunnen verwachten. De precieze data en praktische
informatie volgen later via Social Schools (agenda en mail van de eigen leerkracht)

Art Festival – 13,14 en 16 sept.
Als school zijn we betrokken bij het jaarlijkse ‘Art
Festival’ in Heusen. Groep 1 t/m 8 gaan op de
Vismarkt kijken naar een kunstwerk van Bart
Somers en gaan een brief/ tekening maken over
‘Wat speelt er in mijn hoofd?’. Deze opdrachten
worden gepost (en begraven) en worden over 20
jaar weer opgegraven en tentoongesteld.

Spannend!

Kinderboekenweek
6- 17 oktober – groep 1 t/m 8
Het thema van de kinderboekenweek is dit
jaar ‘Worden wat ik wil!’ In deze week zal
er veel aandacht zijn voor leesbevordering.
Voor de groepen 1t/m 3 zal er op 13
oktober ook een voorstelling zijn, ‘De Nerd
en de Diva’ (wordt op school opgevoerd).

Dansvoorstelling 12 oktober
Groep 7 gaat naar een moderne
dansvoorstelling, The Match. De voorstelling
wordt gegeven in theater De Voorste Venne in
Drunen.
Dat wordt genieten!

Jacob van Eyck Festival
15 oktober - groep 5 t/m 8
Alle bovenbouwgroepen gaan op vrijdag
15 oktober naar een voorstelling van
beiaardmuziek. Deze voorstelling wordt in
de kerk gegeven. Voorafgaand hieraan
krijgen de groepen ook twee gastlessen
muziek op school.
Workshopronde 1
oktober
(gegeven door professionals vanuit het
Pieck)
We hebben een 8-jaren-programma zodat de
kinderen aan het einde van de basisschool
van veel verschillende disciplines van kunst
en cultuur hebben kunnen proeven!
Groep 1 en 2: muziek – instrumenten
Groep 3 en 4: theater
Groep 5 en 6: animatiefilm
Groep 7 en 8: speelfilm
Ervaar en ontdek je talent!
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Workshopronde 2:
Groep 1 en 2:
Groep 3 en 4:
Groep 5 en 6:
Groep 7 en 8:

februari

dans
muziek - ritme
fotografie - hoog een laag standpunt
fotografie - portret

Voorleeswedstrijd
Wie gaat onze school
vertegenwoordigen bij de
voorleeswedstrijd van de gemeente
Heusden. Groep 8 kan de uitdaging
aangaan!
Verkiezing Jeugdburgemeester
najaar
Wie wordt de nieuwe ‘Jeugdburgemeester’
van de gemeente Heusden in 2022?
De jeugdburgemeesters vertegenwoordigen
de gemeente bij evenementen, herdenkingen
en bijzondere ontvangsten samen met de
burgemeester. De jeugdambassadeurs
denken en praten mee over thema’s en
oplossingen in de gemeente die zij belangrijk
vinden. De kinderen uit groep 7 kunnen op
deze eervolle baan solliciteren!

Kunst Impuls

november

Er wordt voor een periode van drie weken
een ‘kunstinstallatie’ op school geplaatst.
KunstImpuls bestaat uit een kunstinstallatie
gekoppeld aan een audiovoorstelling. Middels de
kunstinstallatie worden veel zintuigen
aangesproken; kijken, horen, voelen. Kunst is
namelijk niet alleen kijken naar een schilderij.
Kunst beleef je, het is een persoonlijke ervaring.
In KunstImpuls wordt een beroep gedaan op de
verbeeldingskracht. Het verhaal én de installatie
stimuleren persoonlijke associaties en
interpretaties.
Leerlingen en leerkrachten gaan de uitdaging aan.

'Museumschatjes’
Stadhuisrampherdenking 4 nov.
Op 4 november is de jaarlijkse herdenking
van de Stadhuisramp in 1944. Groep 7 en 8
zijn betrokken bij deze herdenking. Groep 8
zal dan ook de adoptie van het monument
overdragen aan groep 7. ‘Zodat wij nooit
vergeten!’

sept-juli

Groep 5 t/m 8 brengen dit schooljaar
met behulp van het initiatief
‘Museumschatjes’ een bezoek aan een
museum in Brabant.
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Workshopronde 3
Groep 1 en 2:
Groep 3 en 4:
Groep 5 en 6:
Groep 7 en 8:

‘beeldend’ - knutselen
tekenen
dansstijl A
dansstijl B

Theatervoorstelling 27 januari

Cultuurdag

Groep 4 gaat in Theater De Voorste Venne
naar de voorstelling ‘Koning van Katoren’ door
de Nachtdieren. Een muzikaal sprookje over
een jongen die koning wil worden en hiervoor
zeven onmogelijke opdrachten moet
volbrengen.

Groep 1 t/m 8 krijgen een workshop
van Janine Vriens van Theater
Niks&VanAlles. Zij sluiten de dag af
met een voorstelling voor de hele
school, waarin elke groep het
geoefende optreden ten tonele
brengt.
Uitdaging!!

Atelierdag

maart

Groep 6 gaat een hele dag werken als een
kunstenaar in de ateliers van het Pieck. Zij
krijgen hier drie workshops aangeboden
van verschillende disciplines op het gebied
van kunst.
Dat wordt een belevenis!!!

En ook nog…..

juni/juli

Literatuurprojecten sept – juli
De bibliotheek verzorgt allerlei literatuur-,
leesbevorderingsprojecten. Alle groepen zullen
dit schooljaar een aantal weken aan de slag
gaan met een project.

Titel

We hopen dit jaar onze schoolbrede vieringen zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen
weer op te kunnen pakken.
Weer een paar keer per jaar ons ‘Rondje Theater’ te houden waarbij alle groepen een
optreden naar keuze voorbereiden en waarbij we kunnen genieten van elkaars optredens.

En onze keuzeochtenden in de onderbouw en de talenten carrousel in de bovenbouw hopen
we weer te kunnen organiseren.

