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Zandgebak en Luchtkastelen (groep 3) 30 
september 2022

Zandgebak en luchtkastelen laat kinderen in een sfeer 
van spel en verwondering diverse elementaire 

ervaringen opdoen die wezenlijk zijn voor de Loonse
en Drunense Duinen. Aarde, water, vuur en lucht 
spelen daarbij een grote rol. De activiteiten in dit 

programma zijn een uitnodiging om te spelen, fysieke 
en zintuiglijke ervaringen op te doen en vooral om dit 
bijzondere gebied te beleven. Met je neus in de wind, 
je handen in het zand en je hoofd in de wolken. Met 

windvangers, zanddieren en het geluid van 
duinkeepjes, wordt dit bezoek aan de Loonse en 

Drunense Duinen een bijzondere belevenis!

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!!!

Cultuuragenda

Kinderboekenweek
4 - 21 oktober – groep 1 t/m 8

Takkenhoedjes (groep 1/2)
7 oktober 2022

Tijdens Takkenhoedjes gaan de 
kinderen 'takken sjouwen, hutje 
bouwen, het gras horen groeien, 
berkenbomen zoeken, eiken die 
verstoppertje spelen, en de wind 
vangen met hun wangen ...' Bij dit 
programma hoort het sfeervolle 
prentenboek 'Bergen zand met hoedjes 
op' met versjes over en rondom de 
Loonse en Drunense Duinen. De 
verschillende seizoenen in Nationaal 
Park De Loonse en Drunense Duinen 
komen aan bod.

Het thema van de kinderboekenweek is dit 
jaar  ‘GigaGroen’ In deze week zal er veel 
aandacht zijn voor leesbevordering.

Voor de groepen 1 t/m 4 zal er op 12 
oktober ook een voorstelling zijn, 
‘Gigagroen en een beetje blauw’ (wordt op 
school opgevoerd).

Met trots presenteren wij jullie onze cultuuragenda 2022/2023. 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)

2022-2023

Dansvoorstelling  10 november
Groep 7 gaat naar een moderne 
dansvoorstelling, The Match. De voorstelling 
wordt gegeven in theater De Voorste Venne in 
Drunen. Dat wordt genieten!

Atelierdag 29 september 2022
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Voorbereiding adoptie monument ter 
herdenking van de stadhuisramp.

Op donderdag 3 november gaat groep 7 naar het 
bezoekerscentrum voor een gastles over de 

gebeurtenissen tijdens de stadhuisramp op 4 
november 1944

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:  tekenen
Groep 3 en 4:  handvaardigheid
Groep 5 en 6:  ritme instrumenten
Groep 7 en 8:  theater

Ervaar en ontdek je talent!

Verkiezing Jeugdburgemeester      
najaar

Voorleeswedstrijd

'Museumschatjes’
Groep 5 t/m 8 brengen dit schooljaar met 
behulp van het initiatief ‘Museumschatjes’ 
een bezoek aan een museum in Brabant.

Groep 5: Noord Brabants museum
Groep 6 : Het Gouveneurshuis in Heusden
Groep 7 & 8: Nationaal monument Kamp  

Vught

Wie wordt de nieuwe ‘Jeugdburgemeester’ 
van de gemeente Heusden in 2023?
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!

Wie gaat onze school vertegenwoordigen bij de voorleeswedstrijd van de gemeente 
Heusden? Groep 7 & 8 kunnen de uitdaging aangaan!

Op vrijdag 21 oktober is de schoolfinale. Onze schoolkampioen mag daarna strijden 
tegen alle schoolkampioenen van de gemeente Heusden.

2022-2023

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!’
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Kunst na school

KUNST na school organiseert vier keer per jaar een 
kunstworkshop van 4 tot 6 lessen, na schooltijd. Het 
aanbod is zeer divers: toneel, dans, beeldhouwen, 

schilderen, muziek: alles kan voorbij komen.
Literatuurprojecten

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

Workshopronde 2

Theatervoorstelling    17 januari Cultuurdag                 mei/juni

Titel

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!!

Groep 4 gaat naar Trash door De 
Vuilnismannen in de Voorste Venne.

Voor de zaal is er geen ontkomen aan het 

enthousiasmerende trommelvirus in de 
voorstelling TRASH!

Groep 1 en 2:  theater

Groep 3 en 4:  dans

Groep 5 en 6:  handvaardigheid / tekenen

Groep 7 en 8:  handvaardigheid / tekenen

2022-2023

En ook nog…..

Ook hebben we dit jaar schoolbreed 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 talenten carrousel gaan we weer organiseren in zowel de onder als de bovenbouw.

Afscheidsmusical groep 8

Ook dit jaar gaat groep 8 weer een mooie 
musical opvoeren. 

Zij doen een voorstelling voor alle groepen. 

Wereldoriëntatie

We weken in alle groepen met 
thema’s. 

Binnen deze thema’s is veel ruimte 
voor creativiteit. 

Ontdekken, onderzoeken en 
presenteren komen hierbij aan bod. 


