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Nieuws 
 

Dit is de eerste nieuwsbrief vanuit de Commissie Culturele Vorming Haaksbergen.  
In deze brief willen we jullie informeren over allerlei zaken rondom culturele vorming in het basisonderwijs. 
 
Heb je zelf informatie die thuishoort in deze nieuwsbrief  
en/of suggesties m.b.t. de inhoud? 
Stuur een e-mail naar f.middelhuis@baoh.nl. 
 
Veel leesplezier! 

Even voorstellen 
 

Hallo, mijn naam is Femke Middelhuis en sinds 1 februari ben ik de coördinator Kunst & Cultuur van het 
Haaksbergse basisonderwijs.  
Mijn voorgangers Ans Kok en Karin Ossenkoppele hebben voor jullie al een prachtig cultureel aanbod 
gemaakt. Dit voortzetten, vernieuwen en aanvullen zie ik dan ook als mijn taak. 
Suggesties zijn altijd welkom en schroom niet om contact met mij op te nemen.  
 

Op de woensdagen werk ik in de onderwijswerkplaats en ben ik te bereiken op telefoonnummer 053 436 54 
65. 
 

Daarnaast geef ik op maandag en dinsdag les aan groep 4b van de Kameleon. Volgend schooljaar kunnen 
jullie mij treffen op verschillende scholen binnen het bestuur omdat ik dan ga werken vanuit de invalpool. 
 

Schrijversbezoeken 
 
Dit jaar mochten de groepen 4 en 5 weer een bezoek brengen aan een schrijver.  
Op 12 en 13 maart hebben diverse groepen een bezoek gebracht aan Jozua 
Douglas in theater de Kappen. 
  
19, 20 en 21 maart was het de beurt aan Annet Jacobs.  
Door onderhoudswerkzaamheden in theater de Kappen moesten we op zoek naar 
een andere locatie. Gelukkig mochten we deze dagen gebruik maken van de 
speelzaal van de Montessorischool in Haaksbergen. Heel erg bedankt hiervoor! 
 
Zowel Jozua als Annet konden enthousiast vertellen. 
Uit alle evaluaties die we hebben mogen ontvangen kwamen alleen maar positieve 
reacties!  
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Enkele reacties: 
- Helemaal geslaagd! Erg lachwekkend, boeiend. Kinderen hebben zeer goed en geïnteresseerd naar hem 

geluisterd. 
- Kinderen waren enthousiast tijdens het bezoek en achteraf ook om zijn boeken te lezen. Een 

voorleesboek, dat wij als leerkracht niet kennen, is op deze manier ook een goede kennismaking. 
- Erg waardevol. 
- Kon niet beter. 
- Goed verzorgd. Enthousiaste schrijfster. 
 

Vermist 
 

Uit de koffer van het project ‘Van wie is de koffer?’ ontbreken enkele spullen. Het gaat 
hier om: 
 Een cd (het hoesje is leeg) 
 2 puzzels 
 1 speldje (komt uit een verzameling van een medewerker van de     MBS) 
 Omroepmicrofoon 
Mochten jullie deze spullen per ongeluk op school hebben liggen dan zouden we deze 
graag terug willen hebben. Tevens willen we jullie vragen om, voordat jullie 
lesmateriaal gaan gebruiken en na afloop, alles goed te controleren of het compleet is. 
 

Twentse streekweek 2018 
 
Op maandag 19 november vindt in theater de Kappen de 
jaarlijkse voorstelling van ‘Leu Oet Twente Leuke leu’ plaats. 
  
Leerlingen uit groep 5 of 6 onderzoeken vanuit een leskist het 
immateriële erfgoed door zich in te leven in het verleden. Eén 
school mag de lesstof ten uitvoer brengen in het theater. Hierbij 
worden zij begeleid. 
Andere groepen 5 en 6 mogen deze voorstelling bezoeken evenals ouders en opa’s en oma’s.  
Welke groep 5 of 6 wil komend schooljaar optreden in theater de Kappen?  
Opgeven kan door een e-mail te sturen naar f.middelhuis@baoh.nl  
 
Ineke van der Werf, mede organisator van deze voorstelling,  legt hieronder uit wat precies de bedoeling is. 
 
Cultureel erfgoed tijdens de Streekweek 2018 
Hoe leuk is het om kinderen met hun grootouders over  vroeger te horen praten? 
Hoe belangrijk is dit ook?  
Geschiedenis is belangrijk en een onderdeel van onze identiteit.  
Familiegeschiedenis is vaak geplaatst in een bepaalde regio en voor de meeste leerlingen die onze scholen 
bezoeken is dat Twente. Helaas raken die typisch Twentse gebruiken ook steeds meer op de achtergrond en 
dreigen ze te verdwijnen. 
Wij vinden dat jammer. We willen graag deze tradities in ere houden en doorgeven aan de volgende generatie. 
  
Vanaf 2015 wordt er met kinderen van een groep 6-7 van een basisschool in Haaksbergen gedanst en gezongen, 
om een ‘volksdans programma’ in de Kappen te presenteren. 
Ze vinden het erg leuk, het instuderen gaat snel, de liedjes zijn niet moeilijk, dus is het met 2 of 3 keer oefenen 
op school al gepiept. 
  
Daarnaast wordt er een verhaal in het dialect verteld en een traditie of ambacht uitgelicht. Zo hadden we het 
‘kroamschudd’n’, de midwinterhoorn en de schaapskudde als onderwerp. Boerenkleding wordt bekeken, ook 
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van de kinderen, en we eindigen met het zingen van 2 coupletten van het Twents Volkslied. 
Er wordt een link gelegd van ‘vroeger naar nu’ en er wordt o.a. ook een modern couplet gezongen. 
  
Wij willen hier graag mee doorgaan, maar daarbij hebben we wel uw medewerking nodig. 
Alle kinderen die komend schooljaar in de groepen 5-6 zitten worden bij deze uitgenodigd om op maandag 19 
november te komen kijken naar hun leeftijdgenootjes die dit natuurlijk fantastisch vinden. 
En welke leerkracht is zo enthousiast geworden dat zijn/haar groep de liedjes en dansjes mag instuderen en 
uitvoeren? 
Er moeten keuzes gemaakt worden in het schoolprogramma, we weten het, waarom deze keer niet kiezen voor 
onze Streekcultuur? 
 
Dit programma hoort bij de leskist: ‘leu oet Twente, leuke leu’ 
 

Waterpark Lankheet 
 

Vorig jaar is het project ‘te veel, te rijk, te weinig’, ofwel Waterpark Lankheet op het laatste moment afgelast 
vanwege een tekort aan vrijwilligers. 
 
Goed nieuws! 
Dit jaar gaat het project wel door, van 25 t/m 29 juni. 
Inmiddels hebben zich meerdere scholen aangemeld en is de indeling gemaakt en op onze website geplaatst. 
Helaas hebben we ook scholen moeten teleurstellen. Volgend schooljaar zijn er weer nieuwe mogelijkheden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Benieuwd naar het project? Lees meer informatie op onze website. 
 

Zien en doen 
 
In de onderwijswerkplaats liggen nog werkstukken van het project Zien en doen 2017. 
Deze kunstwerken, gesorteerd per school, kunnen hier opgehaald worden.  
Ook ligt er een stapel naamloze werkstukken voor degenen die er nog een paar missen.  
 
 

Kunstplein 
 

Op de website: www.basisonderwijshaaksbergen.nl vindt u onder het kopje culturele vorming ook het kunstplein.  
Op het kunstplein staan diverse websites met tips en suggesties over o.a. workshops, dagprojecten, lessenseries, 
etc. Nieuw op het kunstplein is de informatie van het Orkest van het Oosten en de informatie van Grote Broer. 
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Gezocht: lid CCV 
  

Interesse in kunst en cultuur? 
Word lid van de Commissie Culturele Vorming (CCV)! 

 
Vanaf komend schooljaar zijn we op zoek naar een nieuw lid voor de Commissie Culturele Vorming dat samen 
met ons wil meedenken over het culturele programma van het basisonderwijs Haaksbergen. 
 
Doel CCV 
Kinderen uit het Haaksbergse basisonderwijs laten kennis maken met gevarieerde vormen van kunstuitingen 
door het organiseren van voorstellingen, excursies, lezingen en workshops voor alle groepen van het 
Haaksbergse basisonderwijs. 
 
Taken CCV-lid: 

- Het bijwonen van vergaderingen à 1,5 uur en hiervoor de aangeleverde 
stukken lezen 

- Activiteiten/voorstellingen selecteren 
- Gegevens aanleveren voor het jaarverslag 
- Actieve participatie bij voorstellingen en projecten 
- Functioneren als testschool bij projecten 

 
We vergaderen vijf avonden per schooljaar. 
 
Enthousiast? Interesse om lid te worden of heb je nog vragen? 
Neem dan contact op via e-mail: f.middelhuis@baoh.nl 
 

Agenda 
 
Woensdagmiddag 19 september 

Maandag 24 september: 

Donderdag 27 en vrijdag 28 september: 

Week 38:  

Week 39:  

Week 40 

 

 
Studiemiddag ICC’ers (14:30-17:00 uur, scholing) 

Voorstellingen groepen 3 

Voorstellingen groepen 1 en 2 

Zien en doen groepen 6 (bezoeken kunstzaal Achterom) 

Zien en doen groepen 6 (workshops) 

Zien en doen groepen 6 (workshops) 

 
 


