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Gevraagd
“Hulp bij Landenproject“

Nieuwsbrief

OKT 2016

In maart 2017 gaan wij op school een project doen over
landen. Elke klas kiest een land en werkt hier 3 weken
over. Het lijkt ons leuk om als afsluiting samen met een
dans- of muziekgroep per groep een voorstelling te
maken. Welke aanbieder kan ons hierbij helpen?

Loket voor cultuureducatie
in het Primair Onderwijs

Femke Beekma – Obs Liereland

WAARDERING
Gevraagd
“Mede-ontwikkelaars voor Tovermunt”
We zoeken leerkrachten uit een bouw of een heel team
die als groep met ons aan de slag willen gaan om het
nieuwe Arrangement ‘Tovermunt’ over ruilen, delen
en de waarde van geld, verder te gaan vormgeven.
Waar denken wij aan? Als inleiding een poppentheater
van Belletje Sterk of een vertelling van Keetmeester
over ‘De Tovermunt’. Verder een zoektraining door de
bibliotheek, workshops over ‘creatief presenteren’ en
‘animaties maken’. En als afsluiting een ‘Ruil-, deel-, en
koopmarkt! Reageer via het Prikbord op
www.cultuurprimair.nl

Project: Schilderen met koffie - wapenschilden
(Kranenburgh)
“Duidelijke en heldere instructie. Het project sloot mooi aan bij
de geschiedenisles: kastelen. Goede voorbeelden mee.
Persoonlijke aandacht en veel enthousiasme.
Prachtige resultaten en blije kinderen. Dank je!”
Geschreven door Marina Hartland van Obs Teun de Jager
Project van Kranenburgh – docent Marie-Chantal Hoppenbrouwers

Agenda

Wim van Bokhorst (KEETmeester)

9
NOV

Etalagemiddag nieuwe stijl

2016

georganiseerd door CultuurPrimair in
samenwerking met TAQA Theater De Vest

16
NOV

Netwerkoverleg te Cool Kunst
en Cultuur Heerhugowaard

2016

woensdag 9 november: 14.30 – 16.30 uur

woensdag 16 november: 14.30 – 16.00 uur

www.cultuurprimair.nl/prikbord

CultuurPrimair

Artiance, Centrum voor de kunsten
072-5406345
Cool Kunst en Cultuur
072-5347662
info@cultuurprimair.nl
www.cultuurprimair.nl

Projectleiding

Willem Smit / w.smit@cultuurprimair.nl
Eva Pit / e.pit@cultuurprimair.nl

Ontwikkeling Culturij

Willem Smit en Wim van Bokhorst

Culturijcoaches

Marijke Niele, Willem Smit, Daniëlla Lemmens,
Julia Lips en Tamara Roos

De digitale nieuwsbrief
Wil je ook op de hoogte blijven van de
laatste ontwikkelingen en activiteiten van
CultuurPrimair? Geef dit aan door het
versturen van een emailbericht naar:
info@cultuurprimair.nl met als
onderwerp ‘Aanmelden nieuwsbrief’.

De CultuurPrimair Nieuwsbrief verschijnt
drie keer per schooljaar. Via deze
nieuwsbrief informeren we je over het
cultuuraanbod op cultuurprimair.nl; de
Culturij, bijscholingen, speciale projecten
van scholen of aanbieders, belangrijke
data en nog meer!
CultuurPrimair is er voor alle leerkrachten
en cultuuraanbieders uit Alkmaar
(inclusief Graft de Rijp en Schermer),
Heerhugowaard en Bergen!

Zie pag. 1

Faalangst, zelfstandigheid, samenwerken? Dans!

Uitgelicht Culturijproject

Kogelmysterie
50% korting!

Wat is

De Culturij
In de Culturij stappen leerkrachten, na aanmelding, samen met
een cultuuraanbieder het ontwerptraject in. Ze worden daarbij
begeleid door de culturijcoach.
De vraag van de leerkracht wordt
duidelijk gedefinieerd en het
project gezamenlijk uitgewerkt,
waarop de uitvoering van workshop of lessenreeks in de klas
volgt. Na afloop wordt het proces
en het product door de betrokkenen geëvalueerd. Er wordt vastgesteld aan welke kerndoelen is
gewerkt en welke koppeling met
lesmethodes wordt gemaakt.
Vervolgens wordt het project opgenomen in het aanbod op www.
cultuurprimair.nl zodat het voor
andere scholen ook beschikbaar
komt. De Culturij is bestemd
voor scholen en aanbieders in
Alkmaar, Graft-De Rijp, Schermer
en Bergen.
Ernstine (ICC) presenteerde vorig
jaar aan haar collega’s een plan om
de discipline dans meer aandacht
te geven op de Erasmusschool.
Haar collega’s werden direct
enthousiast en kwamen met de
ideeën. Per bouw werd één aspect
van de sociaal-emotionele ontwikkeling gekozen. Vanuit Artiance
werden drie dansdocenten aan de
verschillende bouwen gekoppeld.
In dit artikel spreken we Ernstine
Schilter en één van de dansdocenten, Pauline Luth-Griffioen, over dit
Culturijtraject.
“Als ICC wilde ik eens iets anders.
Door de Culturijvouchers kreeg ik het
idee om een project schoolbreed te
gaan uitwerken. Om ervoor te zorgen
dat collega’s enthousiast zouden worden en ermee aan de slag wilden

Op de Paardenmarkt wordt
een musketkogel gevonden.
Hoe komt die daar verzeild en
wie speelden daarbij een rol?

Faalangst, zelfstandigheid,
samenwerken? Dans!
T
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gaan, was het van belang om het ruim van tevoren te plannen. Voorafgaand aan het schooljaar
is het als studiedag opgenomen in ons jaarprogramma”.
De Erasmus, is samen met dansdocenten
Mena Leila, Carlijn Visser en Pauline Luth-Griffioen, onderverdeeld in de drie bouwen aan
de slag gegaan met de onderwerpen samenwerken (bovenbouw), faalangst verminderen
(middenbouw) en zelfstandigheid vergroten
(onderbouw).
Tijdens het startgesprek kreeg Pauline een
goed beeld van wat er speelt in de bovenbouwgroepen. “Met die informatie kon ik vanuit
mijn vak goed aansluiten op de hulpvraag van
de leerkrachten om het onderdeel ‘Samenwerken’
bij bovenbouwleerlingen aan te pakken. Het was
fijn om met mensen te sparren en samen tot
ideeën en plannen te komen. Op deze manier
kun je elkaar inspireren.” In tegenstelling tot de
bovenbouwleerkrachten en Pauline hadden de
leerlingen aan het begin van de les een afwachtende houding.
“Maar dan is het juist gaaf om te zien wat er in
de klas gebeurt. Ik snap dat ze zich van te voren
ongemakkelijk kunnen voelen bij de gedachte

om met elkaar te moeten dansen. Maar juist door
mezelf kwetsbaar op te stellen en doordat de
leerkrachten vol enthousiasme meededen, gingen
ze overstag. De leerlingen hebben zichzelf van
een kwetsbare kant laten zien en dat waardeer ik
enorm.”
De leerlingen en collega’s waren allemaal hartstikke enthousiast. Ernstine merkte binnen het
team dat ze hier graag langer mee door hadden willen gaan. “Dit project in de klas gaf handvatten en ideeën om de genoemde onderwerpen
aan te stippen. Om dit te borgen zou het een
langer traject moeten worden. Vanaf dit schooljaar staat muziek centraal bij ons op school. Dus
ik ga graag met CultuurPrimair in gesprek hoe we
een langer Culturijtraject op kunnen zetten!”

Doel: 		
d.m.v. de discipline dans
		
werken aan samenwerken,
		faalangst verminderen,
		zelfstandigheid vergroten.
Doelgroep:
groep 1 t/m 8
Ontwikkelaars: KBS Erasmus & Artiance

Nieuwe Programmamanager CultuurPrimair – Willem Smit
“Mijn naam is Willem Smit en sinds juni 2016 ben ik projectleider CMK bij Bureau CultuurPrimair. Ik geloof in kunst en de kracht en waarde ervan voor de mens. Kunst gaat voorbij
grenzen, denken en taal en kunst leert ons dat er verschillende perspectieven zijn om naar de
wereld te kijken. Het onderwijs kan de wereld van de kunsten dichter bij het kind brengen en
heeft daarin een belangrijke taak.
Vanuit Bureau CultuurPrimair wil ik daar graag aan bijdragen.”
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www.cultuurprimair.nl/nieuws

Etalagemiddag nieuwe stijl!
Waarom nieuwe stijl? TAQA Theater de Vest biedt in samenwerking met CultuurPrimair
woensdag 9 november van 14.30 – 16.30 uur een leuk programma en rondleiding voor jou ter
plaatse. Ook is deze middag dé mogelijkheid om nog Culturijvouchers in te wisselen voor een
inspirerende match. Tegelijkertijd word je op de hoogte gesteld van de vernieuwing van de
Culturij in de toekomst, waarin het accent verschuift naar schoolbrede trajecten. Meld je aan
via info@cultuurprimair.nl voor maandag 31 oktober! Locatie: TAQA Theater De Vest.

Berichten
aanbieders
Nog een paar plekken vrij voor de
BUZZ-voorstelling ‘Naar de maan’ van
Unieke Zaken!
Unieke Zaken heeft al enkele jaren met
groot succes intieme voorstellingen
gemaakt, in een tot vrachtwagen omgebouwd theater. Dit jaar speelt Unieke Zaken
de voorstelling ‘Naar de maan’, speciaal
voor de groepen 7 en 8, over de eerste reis
naar de maan. Er is nog plek voor enkele
groepen via TAQA Theater De Vest!
De kosten bedragen € 4 per leerling, incl.
een workshop. Welke data zijn nog beschikbaar? Mail Marieke van Duin:
mvanmuin@taqatheaterdevest.nl of bestel
via www.cultuurprimair.nl!

Kom kunst kijken in Kranenburgh
Kranenburgh heeft dit schooljaar twee
nieuwe programma’s waar kunst beleven
centraal staat. In De ontdektour leren kinderen aandachtig en kritisch kijken, observeren en interpreteren van kunstwerken. In
de museumles Contrastkijkers ontdekken
kinderen moderne en hedendaagse kunst.
De schilderijen van de Bergense school nog
herkenbaar, maar in het werk van multitalent Armando is de werkelijkheid lastiger te
zien. Waarom maakt een kunstenaar kunst
en waarom kiest hij voor deze vormen?
Hierbij maken de kinderen kennis met figuratieve en abstracte kunst en maken zij zelf
ook kunstwerken.

Publieksreacties naar aanleiding van
eerdere BUZZvoorstellingen:
“Zo zou onderwijs er dagelijks uit moeten
zien!” Annarens, leerkracht groep 3, OBS De
Adelaar, Hoogwoud
“Wat zijn we rijk dat we kinderen zo met
cultuur in aanraking kunnen laten komen.”
Marja, leerkracht groep 4, Sint Jozefschool,
Egmond aan de Hoef.

Schuif eens op!
De Obs van Reenenschool in Bergen heeft een instroom van nieuwkomers; kinderen die
een relatief korte periode op school blijven.
Sies van Hoorn- Vrasdonk en Annette Overdijkink van Kranenburgh hebben samen met
Caroline le Clerq van De Van Reenenschool een Culturijproject ontwikkeld die een bijdrage
levert aan een positieve groepsvorming en het welzijn van de nieuwkomers.
Het doel is om inzicht te geven in de eigen- en de andere cultuur, waarbij het gevoel van
‘thuis’ zijn inzichtelijk wordt gemaakt door middel van een filosofisch gesprek, een inspiratieles (tekeningen), een verwerkingsles (boetseren) en een eindpresentatie.
Ben je benieuwd?! Op www.cultuurprimair.nl is er meer informatie over het project
‘Schuif eens op!’ te vinden.
Aandacht voor papieren erfgoed Heerhugowaard bij Archief
Sinds dit schooljaar is het ook voor bovenbouwleerlingen uit Heerhugowaard mogelijk om in
contact te komen met het papieren verleden van de eigen leefomgeving. Net als voor Alkmaar
en Schagen heeft het Regionaal Archief in Alkmaar voor leerlingen uit de ‘Heer Huijgen Waert’
een programma samengesteld waarin aan de hand van bronnen uit of over Heerhugowaard
het verleden wordt verteld en het nut van het bewaren wordt toegelicht. In een ochtend leren
de kinderen meer over hun woonomgeving, de functie van originele historische bronnen en de
leuke feiten die je er kan vinden.

Een besloten genootschap
stuurt de leerlingen op onderzoek uit om te achterhalen wat
er is gebeurd. Het spoor leidt
al snel naar de heftige omstandigheden rond het Alkmaars
Ontzet in 1573. Vanuit hun
eigen online werkkamer duiken
leerlingen in spannende dossiers, ontmoeten ze interessante deskundigen en krijgen
ze allerlei opdrachten van ene
professor X. Samen ontrafelen ze het Kogelmysterie. Met
alles wat de leerlingen ontdekt
hebben, maken ze een korte
reconstructie.

Inclusief de activiteiten:
•
•
•
•
•

Webapplicatie Huis van het
Verleden
Bezoek expositie “Victorie”
in het Stedelijk Museum
Alkmaar
Ontmoeting met onze
echte soldaat Piet uit 1573
en uitleg over de wapens
Kleermaker in de klas
Reconstructie fotograaf in
de klas (incl. instructie en
lesmateriaal)

Dit schooljaar met een korting
van 50%: van 295 euro, nu voor
145 euro per klas.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus vol is vol!
Informatie en reserveren bij
nl
Monique van Zelst via:
monique@huisvanhetverleden.
of kijk op de website van CP bij
Kogelmysterie

