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Nieuws 
 
Dit is de tweede nieuwsbrief vanuit de Commissie Culturele Vorming Haaksbergen.  
In deze brief informeren we jullie 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! 

Voorwoord 
Vakantie, een moment waar velen van ons naar uit hebben gekeken.  
Tijd voor jezelf, het gezin, familie en vrienden. En vaak ook tijd om dingen te doen waar je anders minder snel aan toe 
komt.  
Om mij heen hoor ik veel mensen praten over culturele uitstapjes die er zijn gemaakt in de vakantie. Museumbezoek, 
rondleidingen, concerten, bezienswaardigheden etc. Voor de één de normaalste zaak van de wereld; de ander doet dit 
niet zo vaak. Dat geldt ook voor de kinderen. Bij de één is er thuis meer aandacht en gelegenheid voor kunst en cultuur 
dan bij de ander.  
Ook daarom is cultuuronderwijs zo belangrijk. Het laat kinderen kennismaken met schoonheid van cultuur en draagt bij 
aan het historisch besef van kinderen. Het daagt hen ook uit om een creatieve, onderzoekende houding te 
ontwikkelen. 
 
In onze nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte van activiteiten binnen de Commissie Culturele Vorming (CCV) en 
delen we interessante, culturele activiteiten in de buurt. 
 
Namens de CCV wens ik iedereen een heel fijn (cultureel)schooljaar toe! 
 
Femke Middelhuis, coördinator Kunst en Cultuur 
 

Programma voorstellingen en projecten 2019-2020 
 
Vorige week is het nieuwe programmaboekje voor schooljaar 2019-2020 verzonden.  
De CCV heeft ook dit jaar weer een mooi programma kunnen samenstellen. Het streven is om alle vormen van 
cultuureducatie en zo veel mogelijk verschillende aspecten van kunst en cultuur in samenhang op te nemen in het 
programma. 
Het programmaboekje nog niet gezien? Kijk dan op onze nieuwspagina: https://basisonderwijshaaksbergen.nl/culturele-
vorming/nieuws-vanuit-de-ccv/. 
 
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.  
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Kinderboekenweek 2019 
 
De Kinderboekenweek vindt dit jaar plaats van 2 t/m 13 oktober met als thema ‘Reis mee’.  
Een mooie gelegenheid om extra aandacht te besteden aan cultuureducatie op school. 

 
Ook de Commissie Culturele Vorming heeft enkele activiteiten die rondom de 
Kinderboekenweek plaatsvinden. 
Voor de groepen 1 en 2 hebben we de voorstelling ‘Dierendorpje’ geboekt in de periode 
van de Kinderboekenweek. Tijdens deze voorstelling gaan de dieren op reis naar 
Dierendorpje. 
 
Voor de erfgoedprojecten ‘Van wie is die koffer’ (groep 1 en 2) en ‘Varen waar geen 
water is’ (groep 6) is het programma aangepast met een extra datum in de periode van de 
kinderboekenweek. 
Belangstellende leerkrachten kunnen deze boeken via betreffende pagina’s op onze website: 
https://basisonderwijshaaksbergen.nl/culturele-vorming/erfgoedprojecten/. 
Deze projecten sluiten goed aan bij het thema ‘Reis mee’. 
 

Erfgoed 
 
In de laatste week van de zomervakantie hebben jullie een e-mail ontvangen dat er weer ingeschreven kan worden voor 
diverse erfgoedprojecten. Hier is al de nodige belangstelling voor.  
Ook deelnemen met jouw groep? Check https://basisonderwijshaaksbergen.nl/culturele-vorming/erfgoedprojecten/. 
 
De erfgoedprojecten worden vernieuwd! 
Afgelopen jaar hebben we met Zeeman & de Regt een handreiking bij de 
erfgoedprojecten ontwikkeld.  
Daarbij waren ook de vrijwilligers en ICC’ers bij betrokken.  
De definitieve versie van de handreiking staat op de website en is zeer de moeite waard om te lezen: 
https://basisonderwijshaaksbergen.nl/culturele-vorming/erfgoedprojecten/handreiking-erfgoed/.  
 
Voor het verder updaten van de erfgoedprojecten hebben we een subsidieaanvraag ingediend bij CmK. Helaas is deze 
afgewezen. Reden: teveel aanvragen en te weinig budget.  
We gaan opnieuw een aanvraag indienen, nu bij het fonds voor Cultuurparticipatie. 
 

Subsidie CmK 
 

Tot 1 juni 2019 konden scholen en cultuuraanbieders in Overijssel weer een aanvraag 
indienen voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). 
 
In Haaksbergen zijn twee aanvragen gehonoreerd. Basisschool de Pius X en de St. Bonifacius 
(Hoeve) krijgen samen een bedrag toegekend voor het project ‘Muziektalent’ dat zij in 
samenwerking met Kaliber Kunstenschool gaan uitvoeren. 
 
Ook aan het project ‘Van stof tot nadenken’ van de Twentse Neue mogen twee 
basisscholen uit Haaksbergen deelnemen, te weten de Paus Johannes en de St. Bonifacius 
(Hoeve). 
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Stichting Muziekonderwijs Haaksbergen (SMOH) 
 
Stichting Muziekonderwijs Haaksbergen verzorgt professionele muzieklessen in de 
gemeente Haaksbergen.  
Het is nog niet breed bekend dat SMOH ook muzieklessen op scholen kan verzorgen. 
Dit kan bijvoorbeeld door één of meer muziekdocenten workshops op scholen te laten 
geven of door maatwerk in de klas of aan bepaalde groepen aan te bieden. We hebben 
hier inmiddels ruim ervaring mee en gaan graag in gesprek.  
 

Wij werken nauw samen met de drie muziekverenigingen die Haaksbergen rijk is: 

 Haaksbergse Harmonie 

 Crescendo Buurse  

 Muziek Uniek.  
 

Bij verenigingen ligt de nadruk op het samen spelen. Samenwerking met scholen en een 
muziekvereniging is inmiddels al een aantal jaren succesvol. Als dit meer aanspreekt of 
vragen oproept, dan horen wij dat graag. 
 
Vragen kunt u stellen door het contactformulier op www.stichtingmoh.nl in te vullen of door 
een e-mail te sturen naar info@stichtingmoh.nl. 
 
Stichting Muziekonderwijs Haaksbergen is geen traditionele muziekschool, maar heeft een coördinerende en faciliterende 
functie. Docenten en leerlingen worden door bemiddeling van de coördinator Violette Vis-Jonkers met elkaar in contact 
gebracht. Mist u iets in het aanbod, dan denken de muziekdocenten en coördinator graag met u mee.  
 

Theaterschool Luna 
 

Onderstaande bericht ontvingen wij van Theaterschool Luna en zou ook in de nieuwsbrief 
van school geplaatst kunnen worden. 
 
Je durft het pas als je het doet; Theaterschool Luna 
 
 
 

Vanaf dinsdag 3 september om 15:30 tot 17:00 uur start Theaterschool Luna weer met proeflessen in zang, dans en theater.  
Deze zullen gegeven worden in Theater de Kappen te Haaksbergen 
Bij de lessen staat het spelplezier voorop maar ook je creativiteit en het ontwikkelen van je ‘eigen ik’. 
Wil je zelf zien hoe zo’n les gaat? Kom dan gerust langs. 
 
Kijk op de website voor informatie www.theaterschoolluna.nl.  
Of bel: 06 55 58 31 47  
Of e-mail: juliette.maarseveen@hetnet.nl  
Doen !! 

 

Agenda 
 
Week 38: 

Week 39 en 40: 

Wo. 18 september 2019 

Wo.mi. 25 september 

Ma. 30 september 2019: 

Do. 3 oktober en vr. 4 oktober 2019: 

 
Project ‘Zien en doen’ - galeriebezoeken 

Project ‘Zien en doen’ - workshops 

Netwerk ICC’ers van 14:30 - 17:00 uur 

Commissievergadering CCV 

Voorstellingen groepen 3: ‘De snelste zebra van de wereld’ 

Voorstellingen groepen 1 en 2: ‘Dierendorpje’ 
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