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Voor jullie ligt een gids met voorstellingen en activiteiten  
die de Commissie Culturele Vorming (CCV) in 2019-2020 organiseert.  

 
 

Het reguliere programma (blz. 3-7) bestaat uit een voorstelling of project. 
Er is naar gestreefd om alle vormen en zoveel mogelijk verschillende aspecten van kunst en 

cultuur in samenhang op te nemen in het programma. 
Het is de bedoeling dat alle groepen / scholen hieraan deelnemen; 

het aantal voorstellingen boeken wij op basis van  
het te verwachten leerlingaantal in de betreffende doelgroep. 
Aanmelden kan na een bericht vanuit de onderwijswerkplaats. 

 
Verder hopen we dat van iedere school zich 

tenminste een groep aanmeldt voor een van de erfgoedprojecten (blz. 8-14).  
Dit kan in een periode naar keuze, zoals vermeld op onze website. 

Aanmelden kan op ieder moment. 
 

Ook dit schooljaar staat het project ‘Dierbare zaken’ voor groepen 6 en/of 7 in de gids.  
Dit project valt niet onder de reguliere erfgoedprojecten, maar onder extra aanbod.  

Het betreft een samenwerking tussen crematoria Twente en de CCV. 
 

Informatie over alle activiteiten kun je lezen op de website van 
www.basisonderwijshaaksbergen.nl - Culturele vorming 

 
 

Wij hopen dat jullie veel plezier beleven aan de voorstellingen en projecten. 
 

  

https://basisonderwijshaaksbergen.nl/culturele-vorming/kunstplein/bovenbouw/dierbare-zaken/
http://www.basisonderwijshaaksbergen.nl/
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Voorstelling:  Dierendorpje 
 

Doelgroep: Groep 1 en 2 

Wie: Valentijn productiehuis 

Wanneer: 3 en 4 oktober  

Locatie: Theater de Kappen 

Duur: 45 minuten 

Discipline:  Theater (poppen en objecttheater) 

Materiaal:  Lesbrief ‘Dierendorpje’ 

  https://www.sttprodukties.nl/uploads/media/5c0527fd2961d.pdf?v1  

Website: https://www.sttprodukties.nl/voorstelling/211/dierendorpje   
 

 
 
 

 

Toet  toet… Daar is de bus. 
Wie stapt er in? Wij gaan naar Dierendorpje! 
Daar is Schaap al en Giraf met zijn lange nek. Kijk, Zebra wil ook 
mee en Olifant...Past die er wel in? 
"Miaaauw... je billen zijn te dik, haha!" 
Hé! Wie roept dat? Ben jij dat rode kat? 
Ga nou niet weg! Waarom deed je dat? 
Toet, toet! Oh de bus vertrekt!  

 

 

 

Ben jij ook zo benieuwd wat de dieren allemaal gaan beleven? 
Kom, dan gaan we er naartoe! 
We gaan het dorpje binnen, dus sla het boek maar open. 
Nu kan de pret beginnen. 

Het boek Dierendorpje van Kim-Lian van der Meij en Gitte Spee komt tot leven. 
Een vertelster, een muzikant en de dieren uit het dorpje spelen een muzikale en beeldende 
voorstelling waarin associatieve verhaaltjes verteld worden. 

 
De voorstelling vindt plaats tijdens de Kinderboekenweek en sluit aan bij het thema ‘Reis 
mee!’. Voorafgaand aan de voorstelling ontvangen jullie het boek digitaal. 
 

 
  

https://www.sttprodukties.nl/uploads/media/5c0527fd2961d.pdf?v1
https://www.sttprodukties.nl/voorstelling/211/dierendorpje
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIhLaErtLiAhXHJlAKHcy3AjMQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fvalentijn-productiehuis.nl%252Fvoorstellingen%252Fdierendorpjes%252F%26psig%3DAOvVaw0N3uvf7I1EFGaQ24RUcwCu%26ust%3D1559824625153801&psig=AOvVaw0N3uvf7I1EFGaQ24RUcwCu&ust=1559824625153801
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Voorstelling: De snelste zebra van de wereld 
 
Doelgroep: Groep 3 

Wie: Harro van Lien producties 

Wanneer: Maandag 30 september 2019  

Locatie: Theater de Kappen 

Duur: 45 minuten 

Discipline: Verteltheater 

Materiaal: Lesbrief ‘De snelste zebra van de wereld’  

 https://www.sttprodukties.nl/uploads/media/5731d79fad1c1.pdf?v1   

Website: https://www.sttprodukties.nl/voorstelling/139/de-snelste-zebra-van-de-wereld   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over lelijk winnen en mooi verliezen 
Je kunt leuk winnen, vrolijk winnen, gezellig winnen, maar je kunt ook vervelend winnen. 
Zebra wil iedere dag hardloopspelletjes doen. Hardrennertje, Sprinterdesprint, Vlugge 
Wilma, het is allemaal goed, als hij maar keihard kan rennen en altijd kan winnen. 
Tijger, Eekhoorn, Haas en Nijlpaard hebben zich verstopt, ze zijn het zat, ze willen niet meer 
rennen. Zebra wint niet alleen altijd, hij wint ook nog eens helemaal niet leuk. Tijger gaat het 
hem vertellen: ‘Zebra, niemand wil tegen je rennen!’  
Even is het stil in het bos, heel stil. Maar dan schraapt Zebra zijn hoef, Zebra is niet bang, 
zelfs voor Niemand niet! 
Het hele bos en ver daarbuiten maakt zich klaar voor de wedstrijd van het jaar: Zebra tegen 
Niemand. 
 
De vertelvoorstelling De snelste zebra van de wereld is gemaakt naar aanleiding van het 
gelijknamige prentenboek van Youp van het Hek met tekeningen van Georgien Overwater. 
Uitgeverij Leopold B.V. Voorafgaand aan de voorstelling ontvangen jullie het boek digitaal. 
 
De snelste zebra van de wereld is een voorstelling over lelijk winnen en mooi verliezen. 
En over vriendschap. En natuurlijk over het belang van een goeie schuilhut.  

https://www.sttprodukties.nl/uploads/media/5731d79fad1c1.pdf?v1
https://www.sttprodukties.nl/voorstelling/139/de-snelste-zebra-van-de-wereld
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Project ‘Schrijvers op school’ 
 
Doelgroep: Groep 4 en 5 

Wie:  Vivian den Hollander en Fred Diks 

Wanneer: 31 maart, 1, 7, 15 en 16 april  

Locatie: Kulturhus Haaksbergen 

Duur: 45 minuten  

Discipline:  Literatuur 

Materiaal: De bibliotheek stelt een tas samen met boeken van de betreffende schrijver, 
die te leen kunnen worden opgehaald. 

Website:  https://viviandenhollander.nl/  

 http://www.freddiks.nl/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen brengen een bezoek aan één van de schrijvers.  
Voor alle scholen bestaat er de mogelijkheid om een boekenpakket te lenen bij de 
bibliotheek met boeken van de te bezoeken schrijver. 

Dit jaar komen Fred Diks en Vivian den Hollander vertellen over hun boeken. 

Fred Diks is de schrijver van de Koen Kampioen-serie. In 2003 verscheen zijn eerste boek 
Koen Kampioen. Van de Koen Kampioen-serie, die al uit meer dan twintig titels bestaat, zijn 
al meer dan 400.000 boeken verkocht. Er zijn boeken voor 7+ en 9+. Verder zijn er diverse 
luisterboeken van Koen Kampioen en boeken in het lettertype dyslexie. Zijn eerste boek 
verscheen zelfs in het brailleschrift.  
 
Vivian den Hollander probeert kinderen enthousiast te maken voor lezen. 
Haar boeken zijn toegankelijk en voor veel lezers geschikt. Ze schrijft vooral voor groep 1 
t/m 6, zoals de boeken over Spekkie en Sproet, Lisa en Jimmy, De Effies of De Kon-tiki's.  
Van een bezoek probeert ze altijd iets speciaals te maken. Want lezen saai? Echt niet!   

  

https://viviandenhollander.nl/
http://www.freddiks.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiouamPgeTiAhVFLewKHaPUC1YQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fbonhoeve.nl%2Fleestas-vivian-den-hollander-2012-2%2F&psig=AOvVaw06l1DTzs_JnhhBFNBxMk9O&ust=1560431116231853
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Project ‘Zien en Doen’ 
 
Doelgroep: Groep 6 

Wie: kunstenaars Caroline van Ockenburg en Ludmilla van der Spoel 

Expositie: Ivo Kamphuis 

Wanneer: Galeriebezoek in week 38 en de workshop in week 39 en 40 

Locatie: Kunstzaal Achterom en Kulturhus Haaksbergen 

Duur: Galeriebezoek 45 minuten, workshop 1,5 uur 

Discipline: Beeldende kunst 

Websites: https://ika.exto.nl/  
 www.carolines.nu 
 www.ludmillavanderspoel.com 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De leerlingen bezoeken kunstzaal ‘Achterom’ en worden daar door de expositie van  
Ivo Kamphuis, geleid door Caroline en Ludmilla. 
 
De opdracht in de workshop is gerelateerd aan de kunst in de galerie. 
Het thema dit jaar is ‘De WOLF is terug’.  
Naast het feit dat de wolf nu echt terug is in Nederland is deze titel ook op te vatten als 

pleidooi om alle dieren terug te krijgen die steeds verder in de verdrukking komen door 

toedoen van de mens. De dieren in het werk van Ivo zijn letterlijk los staand van de tekening 

gemaakt, uitgeknipt en naderhand op de juiste plek in de tekening (het landschap) geplaatst. 

Het zoeken naar de juiste plek (compositie) is een boeiend proces. Ivo plaatst dus niet enkel 

wolven terug in het getekende landschap maar ook andere dieren.  

De werkstukken van de leerlingen worden tentoongesteld in de galerie. In de weekenden 
van 28 september en 5 oktober kunnen deze bezichtigd worden door familie en vrienden. 

  

https://ika.exto.nl/
http://www.carolines.nu/
http://www.ludmillavanderspoel.com/
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Voorstelling ‘Werktuig’ 
 
Doelgroep: Groep 7 en 8 

Wie: PN Theater 

Wanneer: 13 en 20 januari 2020 

Locatie: Theater de Kappen 

Duur: 45 minuten 

Discipline:  Verteltheater 

Materiaal:  Lesbrief ‘Werktuig’ 

 https://www.sttprodukties.nl/uploads/media/5c6167d0b4e9c.pdf?v1  

Website: https://www.sttprodukties.nl/voorstelling/219/werktuig   

 

 

 

Over ontdekken, nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid 

Erik verhuist met zijn ouders naar Guisbalg; een dorp waar nooit iets gebeurt.  

Maar dan ontmoet hij Jan. Jan neemt hem op sleeptouw en samen ontdekken de jongens 
een verlaten schuur. Op een nacht kijkt Erik met zijn verrekijker uit zijn raam en ziet er licht 
branden. Het wordt echt spannend als ze een opdracht vinden! 

De jongens gaan op onderzoek uit naar de geheimzinnige bewoner. Steeds is er een nieuwe 
opdracht die Erik en Jan moeten uitvoeren. Al snel verliezen ze zich in hun eigen verbeelding. 
Totdat de werkelijkheid hen inhaalt... 

‘Werktuig’ is een mysterieuze en speelse verteltheatervoorstelling over vriendschap, 
fantasie, nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid. Twee spelers vertellen een verhaal, dat 
zij muzikaal begeleiden met geluiden van gereedschappen.  

Het verhaal is geïnspireerd op het nummer ‘What’s he building in there’ van Tom Waits. 

 

  

https://www.sttprodukties.nl/uploads/media/5c6167d0b4e9c.pdf?v1
https://www.sttprodukties.nl/voorstelling/219/werktuig
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjBma2nh-TiAhXQblAKHcRjDksQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.sttprodukties.nl%2Fvoorstelling%2F219%2Fwerktuig%2Fvrije_voorstelling%2Ffiles%2Ffotos&psig=AOvVaw2A_v4OqB--sqLtfxlArPQy&ust=1560432795151484
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Erfgoedprojecten 

 
In het aanbod van de Culturele Commissie vind je voor elke groep een erfgoedproject.  
Kinderen komen in aanraking met lokaal erfgoed en de bijbehorende verhalen, krijgen 
kennis van de eigen omgeving en leren het erfgoed waarnemen, herkennen, verklaren en 
waarderen. 
 
Erfgoedonderwijs geeft antwoord op de volgende vragen: wat is er gebeurd op de grond 
onder onze voeten? Wat bindt ons? Welke sporen van de geschiedenis vind je terug in 
voorwerpen, gebouwen, verhalen, bijzondere plekken en in het landschap van Haaksbergen? 
Welke verhalen horen daarbij? Wat bewaren we voor later? 
 
Ons streven is dat dit schooljaar iedere school deelneemt aan een of meerdere 
erfgoedprojecten.  
Voor meer informatie/een uitgebreide uitleg over onze erfgoedprojecten zie 
www.basisonderwijshaaksbergen.nl/culturele-vorming/erfgoedprojecten/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vernieuwing / aanvulling erfgoedprojecten 
De erfgoedprojecten zijn toe aan een vernieuwing/aanvulling met het oog op 21e eeuwse 
vaardigheden. Hiervoor hebben onderwijsdeskundigen Zeeman en de Regt de 
erfgoedprojecten gescand en met hen zijn we vervolgstappen aan het zetten.  
 
Afgelopen jaar hebben zij een handreiking ontworpen. Hiervoor kregen zij input van de 
vrijwilligers en ICC’ers.  
 
De handreiking is te vinden op onze website: https://basisonderwijshaaksbergen.nl/culturele-
vorming/erfgoedprojecten/handreiking-erfgoed/.   

 
 
  

http://www.basisonderwijshaaksbergen.nl/culturele-vorming/erfgoedprojecten/
https://basisonderwijshaaksbergen.nl/culturele-vorming/erfgoedprojecten/handreiking-erfgoed/
https://basisonderwijshaaksbergen.nl/culturele-vorming/erfgoedprojecten/handreiking-erfgoed/
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Erfgoedproject ‘Van wie is die koffer?’ 

 
Doelgroep: Groep 1 en 2 

Locatie: School en MBS 

Discipline: Erfgoed 

Wanneer: Bij inschrijving via www.basisonderwijshaaksbergen.nl 

Materiaal: Handleiding en koffer met materialen 

Kerndoelen: 51- 54- 55- 56 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data schooljaar 2019-2020 

Ophalen koffer bij MBS Bezoek MBS 

vanaf 9 september dinsdag 1 oktober 2019 

vanaf 2 oktober dinsdag 15 oktober 2019 

vanaf 28 oktober  dinsdag 12 november 2019 

vanaf 2 maart dinsdag 17 maart 2020 

vanaf 23 maart  dinsdag 7 april 2020 

vanaf 11 mei dinsdag 26 mei 2020 

vanaf 15 juni dinsdag 30 juni 2020 

 
Standaard tijdstip scholenbezoek MBS: 09:30 uur. 
School maakt zelf een afspraak met het MBS voor het ophalen van de koffer  
via 053 572 15 16. 
De koffer blijft na afloop van het bezoek bij het MBS. 
 
 
  

https://basisonderwijshaaksbergen.nl/culturele-vorming/erfgoedprojecten/van-wie-is-die-koffer/
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Erfgoedproject ‘Waardevol Waardeloos’ 

 
Doelgroep: Groep 3 en 4 

Locatie: School  

Discipline: Erfgoed 

Wanneer: Bij inschrijving via www.basisonderwijshaaksbergen.nl  

Materiaal: Handleiding en koffer met materialen 

Kerndoelen: 51- 54- 55- 56 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De leerkracht werkt samen met de leerlingen met de materialen, en daarnaast komt er een 
middag een verteller in de groep: Ineke van der Werf, van Sfeer van Weleer 
(www.sfeervanweleer.nl).  
 
Data schooljaar 2019-2020 

Ophalen (drie) leskoffers in 
de onderwijswerkplaats 

vanaf 
Ineke op school 

Lespakket terug naar 
onderwijswerkplaats uiterlijk 

maandag 23 september maandag 14 oktober 2019 woensdag 16 oktober 2019 

maandag 4 november donderdag 28 november 2019 woensdag 4 december 2019 

maandag 16 december maandag 20 januari 2020 woensdag 22 januari 2020 

dinsdag 28 januari  donderdag 20 februari 2020 Maandag 2 maart 2020 

woensdag 4 maart maandag 23 maart 2020 woensdag 25 maart 2020 

woensdag 1 april donderdag 23 april 2020 woensdag 13 mei 2020 

 
Ineke neemt vooraf contact op met de leerkracht om haar bezoek te bevestigen en een 
tijdstip af te spreken. Ze heeft ter plekke ca. 1,5 uur nodig voor de voorbereiding.  
Ineke is bereikbaar op 0545 43 15 40. 
  

https://basisonderwijshaaksbergen.nl/culturele-vorming/erfgoedprojecten/waardevol-waardeloos/
http://www.sfeervanweleer.nl/
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Erfgoedproject ‘Leu oet Twente, leuke leu’ 

 
Doelgroep: Groep 5 en 6 

Locatie: School  

Discipline: Erfgoed 

Wanneer: Bij inschrijving via www.basisonderwijshaaksbergen.nl 

Materiaal: Handleiding en koffer met materialen 

Kerndoelen: 2- 51- 54-55-56 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Immaterieel erfgoed is een selectie van tradities die mensen zo belangrijk vinden dat ze niet 
willen dat ze verloren gaan. Daarom doen ze er moeite voor om ze door te geven aan 
volgende generaties. Immaterieel erfgoed heeft te maken met het heden, verleden en de 
toekomst. 
Traditie betekent overhandigen: het doorgeven van cultuur van de ene generatie aan de 
volgende generatie. Tradities hebben niet alleen betrekking op vroeger. Het zijn gebruiken 
van vandaag, maar met een wortel in het verleden. Mensen krijgen ze van huis uit mee en 
passen ze naar eigen behoefte aan. 
 
Data schooljaar 2019-2020 

Ophalen lesmand in de 
onderwijswerkplaats 

Terugbrengen lesmand uiterlijk 

vanaf maandag 23 september dinsdag 15 oktober 2019 

vanaf maandag 28 oktober dinsdag 19 november 2019 

vanaf maandag 25 november dinsdag 17 december 2019 

vanaf maandag 20 januari dinsdag 11 februari 2020 

vanaf maandag 2 maart dinsdag 24 maart 2020 

vanaf maandag 30 maart dinsdag 21 april 2020 

vanaf maandag 11 mei woensdag 3 juni 2020 

vanaf maandag 8 juni  dinsdag 30 juni 2020 

Bij dit project zijn geen externen betrokken. 
 
Dit jaar staat er geen voorstelling van de streekweek op de agenda.  
 

 
  

https://basisonderwijshaaksbergen.nl/culturele-vorming/erfgoedprojecten/leu-oet-twente/
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Erfgoedproject ‘Varen waar geen water is’ 

 
Doelgroep: Groep 6 en 7 

Locatie: School en waterpark Lankheet 

Discipline: Erfgoed 

Wanneer: Bij inschrijving via www.basisonderwijshaaksbergen.nl 

Materiaal: Lesmaterialen zijn te vinden op onze website 

 

 
Na de introductie in de klas onderzoeken de leerlingen drie plekken op het landgoed 
Lankheet: de Oostendorper watermolen, houtvesterij de Botterkolk en de Buurserpot. 
 
Het lesmateriaal is in principe allemaal te downloaden via onze website. Desgewenst kan 
ook een doos met het lesmateriaal opgehaald worden in de onderwijswerkplaats. 
 
Data schooljaar 2019-2020 

Eventueel ophalen doos met 
lesmateriaal 

Uitvoering op locatie 
Terugbrengen lesmateriaal 

uiterlijk 

vanaf dinsdag 17 september woensdag 2 oktober 2019 donderdag 3 oktober 

vanaf maandag 8 oktober woensdag 16 oktober 2019 woensdag 30 oktober 

vanaf dinsdag 7 april woensdag 22 april 2020 donderdag 23 april 

vanaf dinsdag 12 mei woensdag 27 mei 2020 donderdag 28 mei 

vanaf dinsdag 2 juni woensdag 17 juni 2020 woensdag 23 juni 

 
Tijdsduur excursie: een hele ochtend van 08:45 - ca. 12:00 uur. 

https://basisonderwijshaaksbergen.nl/culturele-vorming/erfgoedprojecten/varen-waar-geen-water-is/
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Erfgoedproject ‘Wie was Jan?’ 

 
Doelgroep: Groep 7 en 8 

Locatie: School, theeschenkerij Jordaan en het Historisch archief 

Discipline: Erfgoed 

Wanneer: Bij inschrijving via www.basisonderwijshaaksbergen.nl 

Materiaal: Handleiding, dozen met materialen en werkbladen 

 

 

 

 
Data schooljaar 2019-2020 

Ophalen 
lespakket vanaf 

Theeschenkerij Archiefbezoek 
Terugbrengen 

lespakket 
uiterlijk 

di. 3 september dinsdag 17 september 2019 woensdag 25 september 2019 wo. 9 oktober 

di. 29 oktober dinsdag 12 november 2019 woensdag 20 november 2019 wo. 4 december 

di. 7 januari dinsdag 28 januari 2020 woensdag 5 februari 2020 wo. 12 februari 

di. 3 maart dinsdag 17 maart 2020 woensdag 25 maart 2020 wo. 5 april 

di. 12 mei dinsdag 26 mei 2020 woensdag 3 juni 2020 wo. 17 juni 

 
 
Standaard tijdstippen theeschenkerij en Historisch archief: 10:30 uur. 
Aan deelnemende scholen wordt verzocht om zelf contact op te nemen met Wim Oltwater 
over definitieve tijdstippen. 
Wim is bereikbaar via 06 22 42 23 77 of 053 578 65 30. 

https://basisonderwijshaaksbergen.nl/culturele-vorming/erfgoedprojecten/wie-was-jan/
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Project ‘Te veel, te rijk, te weinig’ 

 
Doelgroep: Groep 8 

Locatie: School en Waterpark Lankheet 

Discipline: Erfgoed 

Wanneer: Er worden een aantal ochtenden gepland voor dit project  
(uitvoering in de periode mei-juni 2020).  

 Zodra kan worden aangemeld ontvangen scholen bericht, waarna kan worden 

aangemeld via www.basisonderwijshaaksbergen.nl. 

Materiaal: Handleiding, rugzakken met onderzoeksmateriaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorafgaand aan het bezoek aan het waterpark doet de groep een onderzoek op school naar 
het landgoed/waterpark Lankheet. 

  

https://basisonderwijshaaksbergen.nl/culturele-vorming/erfgoedprojecten/waterpark-lankheet/
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Project ‘Dierbare zaken’ 

 
Doelgroep: Groep 6 en 7 

Locatie: School en Crematorium Borne 

Wanneer: Bij inschrijving via www.basisonderwijshaaksbergen.nl  

Materiaal: Ladenkastje met voorwerpen en doos met o.a. handleiding en werkbladen 

 

Dit project brengt de leerlingen in aanraking met de begrippen herinneren, dierbaar, missen, 
overlijden, rituelen en afscheid nemen.  

Het is voor leerlingen een kennismaking met de manieren waarop je kunt omgaan met 
afscheid nemen en herdenken: een manier om zonder een emotionele ervaring een 
crematorium te bezoeken. 

Leerlingen kunnen binnen dit project alle vragen kwijt die over overlijden en dood gaan: een 
waardevolle manier voor kinderen om in contact te komen met hun angsten en vragen rond 
de dood.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data schooljaar 2019-2020 

Ophalen lespakket in de 
onderwijswerkplaats vanaf 

Bezoek Crematorium Borne 
Lespakket terug naar 

onderwijswerkplaats uiterlijk 

23 september 2019 maandag 7 oktober 2019 woensdag 16 oktober 2019 

28 oktober 2019 maandag 11 november 2019 woensdag 20 november 2019 

25 november 2019 maandag 9 december 2019 woensdag 18 december 2019 

6 januari 2020 maandag 20 januari 2020 woensdag 29 januari 2020 

3 februari 2020 maandag 17 februari 2020 woensdag 4 maart 2020 

9 maart 2020 maandag 23 maart 2020 woensdag 1 april 2020 

6 april 2020 maandag 20 april 2020 woensdag 11 mei 2020 

13 mei 2020 maandag 25 mei 2020 woensdag 4 juni 2020 

8 juni 2020 maandag 22 juni 2020 woensdag 1 juli 2020 

 
 

https://basisonderwijshaaksbergen.nl/culturele-vorming/kunstplein/bovenbouw/dierbare-zaken/

