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Voorwoord 
 

Het schooljaar is weer begonnen, ook op cultureel gebied. Jullie hebben je al in groten getale aangemeld voor 
de diverse erfgoedprojecten en sommigen zijn hier ook al mee aan de slag geweest en op pad gegaan. 
 
Ook de eerste voorstellingen en projecten zitten er alweer op.  
De groepen 1 en 2 hebben mogen genieten van de voorstelling 
‘Dierendorpje’.  

Een voorstelling gebaseerd op het gelijknamige 
prentenboek en passend bij het thema van de 
Kinderboekenweek.  
Vele enthousiaste reacties hebben we hierover 
ontvangen. 
 
De groepen 3 hebben de voorstelling ‘De snelste zebra’ bezocht. Wederom waren de 
reacties heel positief. De kinderen waren erg enthousiast en op meerdere scholen is er 
na afloop gesproken over winnen, verliezen en vriendschap. 

 
Het project ‘Zien & doen’ voor de groepen 6 is ook afgesloten.  
De groepen hebben dit jaar kunst van Ivo Kamphuis bekeken onder begeleiding van 
kunstenaressen Caroline en Ludmilla. Vervolgens waren de kinderen echte 
kunstenaars en maakten zij zelf kunst in dezelfde stijl als Ivo.  
Na afloop werden hun kunstwerken 
samen met die van Ivo geëxposeerd 
in de kunstzaal.  
Wat een prachtige resultaten waren 
er te bewonderen.  
De kunstzaal is in de weekenden 

goed bezocht door allemaal trotse kinderen met hun familie. 
 
De groepen 4, 5, 7 en 8 zijn later dit jaar aan de beurt. Hierover worden jullie tijdig geïnformeerd. 
 

ICC-cursus 2.0 
 

Woensdag 18 september was de eerste ICC bijeenkomst van dit schooljaar. Deze werd gehouden in IKC de 
Kameleon.  
 

Dit jaar zijn er twee bijeenkomsten waaraan alle ICC’ers deelnemen: de ICC cursus 2.0. Dit is een vervolg op de 
cursus die de meesten een aantal jaren geleden hebben gevolgd, maar waaraan ook nieuwe ICC’ers kunnen 
deelnemen.  
De cursus wordt gegeven door Karin Kotte (https://kunstedu.nl/) en mede mogelijk gemaakt door Rijnbrink.  
 

https://kunstedu.nl/


Tijdens deze bijeenkomst hebben we onderzocht wat er op dit moment gedaan wordt op het gebied van 
cultuureducatie op de verschillende scholen. Karin Kotte heeft een presentatie gegeven over het creatieve 
proces en hoe je erfgoed en ander cultureel aanbod kan verankeren in het onderwijs.  
Er is  door de ICC’ers al nagedacht over mogelijke ontwikkelingen op cultuurgebied binnen de eigen school.  
Alle ICC’ers gaan een plan voor cultuureducatie maken met tenminste één ontwikkelpunt waar de komende vier 
jaar aan gewerkt kan worden. 
 
De volgende bijeenkomst, woensdag 25 maart,  gaan we hiermee verder. Alle ICC’ers mogen dan een collega 
en/of hun directeur meenemen. 
 

Gezocht: lid CCV 
 

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

 
Wij zijn op zoek naar een nieuw lid / nieuwe leden voor de Commissie Culturele Vorming die samen met ons wil 
meedenken over het jaarlijks cultuurmenu (voorstellingen, workshops, bezichtigingen, schrijversbezoeken, etc.) 
en de erfgoedprojecten voor het basisonderwijs Haaksbergen. 
 
Doel CCV: 
Kinderen uit het Haaksbergse basisonderwijs laten kennis maken met gevarieerde vormen van kunstuitingen voor 
alle groepen van het Haaksbergse basisonderwijs. 
 
Taken CCV -lid: 

• Het bijwonen van vergaderingen en hiervoor de aangeleverde stukken lezen; 

• Activiteiten / voorstellingen uitzoeken voor het cultuurmenu (eventueel een presentatiedag hiervoor 
bezoeken van verschillende voorstellingen); 

• Meedenken over (nieuwe) projecten binnen het cultuurmenu, erfgoedprojecten en aanbiedingen van 
externen; 

• Functioneren als pilotschool bij (nieuwe) projecten. 
 
We vergaderen vier avonden a 1,5 uur per schooljaar (data plannen we samen aan het begin van het schooljaar). 
 
Een vergadering bijwonen? De eerstvolgende vergadering is 20 november van 19.30 tot 21.00 uur. Wees welkom! 
 
Enthousiast? Interesse om lid te worden of heb je nog vragen? 
Neem dan contact op via email: f.middelhuis@baoh.nl.  
 

 
Met de klok mee: Femke Middelhuis (coördinator), Riny Molenkamp (secretaris), Carla van de Pol, Karin Keizers, 

Wanda ten Asbroek. (Afwezig op de foto: Rita Nijkamp, Petra van der Zande en Marja Ticheler.) 

mailto:f.middelhuis@baoh.nl


 

Erfgoedproject: waardevol waardeloos 
 
We krijgen veel vragen over de diverse erfgoedprojecten. Inmiddels kun je je voor de projecten ‘Van wie is de 
koffer?’ en ‘Varen waar geen water is’ niet meer inschrijven. Voor de andere projecten zijn nog een aantal 
plekken vrij. Via onze website basisonderwijshaaksbergen.nl kun je je inschrijven. 
 
Zo zijn er voor het project ‘Waardevol, waardeloos’ nog twee periodes beschikbaar.  
In het project ‘Waardevol waardeloos‘ definiëren en onderzoeken leerlingen uit groep 3 en 4 de begrippen oud 
en nieuw en waardevol en waardeloos. Jullie krijgen naar eigen keuze een of meerdere koffers met 
voorwerpen in de groep. Op te halen bij de onderwijswerkplaats. 
 
De leerkracht vult de koffer aan met eigen voorwerpen en waardeloos materiaal zoals in de handleiding wordt 
aangegeven. In de handleiding staan ook zeven lessen beschreven. Hierin kunnen jullie keuzes maken, ze 
hoeven niet allemaal uitgevoerd te worden.  
 
Er zijn drie themakoffers waaruit gekozen kan worden: 
• het dagelijks leven van 50 jaar geleden; 
• koken en eten in de vijftiger jaren; 
• wassen in de dertiger jaren. 
 
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. 
 
Ineke kan nog op donderdag 28 november of maandag 20 januari de scholen bezoeken. Houd er rekening mee 
dat dat je voorafgaande aan haar bezoek ongeveer twee weken voorbereiding nodig hebt. Past een bezoek van 
Ineke (op bovenstaande data) goed bij een thema waar jullie zelf mee bezig zijn, maar passen de bijbehorende 
lessen niet in jullie programma?  Ineke komt alsnog graag jullie school bezoeken en past haar bezoek dan aan 
naar jullie wensen. 
 

75 jaar vrijheid in Haaksbergen 
 

In 2020 viert Haaksbergen 75 jaar vrijheid.  
Op 1 april is het namelijk 75 jaar geleden dat Haaksbergen is bevrijd door 
de geallieerden.  
Kort daarvoor, op 24 maart 1945 vond er een vergissingsbombardement 
op Haaksbergen plaats waarbij vele dodelijke slachtoffers vielen.  
 

Inwoners uit Haaksbergen die nog kunnen getuigen over de oorlogsjaren en de bevrijding zijn op leeftijd. 
Daarom dringt de tijd om te kijken hoe we de herdenking van de verschrikkingen uit de jaren 40-45, en de 
viering van de daarna verworven vrijheid kunnen doorgeven aan de jongere generatie.  
Haaksbergen doet dit niet alleen.  
Op nationaal en provinciaal niveau worden veel initiatieven ontplooid om van 75 jaar vrijheid een bijzondere 
gelegenheid te maken.  
 
In dit jubileumjaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd waar ook de basisscholen (met name de 
bovenbouw) aan deel kunnen nemen.  
Deze zullen in Haaksbergen plaatsvinden in de periode van 24 maart 2020 tot en met 5 mei 2020. De komende 
maanden zullen we jullie informeren over de verschillende activiteiten. 
 
 

https://basisonderwijshaaksbergen.nl/culturele-vorming/erfgoedprojecten/
https://basisonderwijshaaksbergen.nl/wp-content/uploads/2016/02/3-4-Folder-Sfeer-van-weleer.pdf


Schaapskooi 
 

Vanuit de Stichting Schaapskudde Haaksbergen is er een wens om meer 
schooljeugd te betrekken bij de natuur rond Haaksbergen en de rol van de 
schaapskudde daarin. Daarvoor hebben zij naast de schaapskooi een 
Educatief Centrum (de virtuele poort naar het Haaksbergerveen voor 
iedereen) gebouwd met daarin diverse mogelijkheden voor een nieuwe 
natuurbeleving.  
Dit centrum bij de schaapskooi aan de Schapendrift 11 te Haaksbergen is 
geopend op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur en op zondag van 
12.00-16.00 uur. De toegang is gratis. 

 
Om dit bij de schooljeugd te promoten zou Toon Tankink graag een mogelijkheid zien om ingebed in een 
natuurles een kort verhaal te komen vertellen over de schaapskudde eventueel met een filmpje.  
Daarbij kan hij aan de hand van een voorleesboek de wonderlijke geschiedenis van de totstandkoming van de 
schaapskooi uit de doeken doen. 
Interesse? Alle directeuren hebben een e-mail gekregen met de contactgegevens van Toon Tankink. Deze zijn 
ook bekend bij de CCV en op te vragen via f.middelhuis@keender.nl.  
 

Overcultuur.nl 
 
Op zoek naar cultuureducatie-aanbod? Kijk eens op de website 
overcultuur.nl.  
Hier vind je het meest complete aanbod voor cultuureducatie in Overijssel. 
 
 

Agenda 
 

Dinsdag 19 november 2019 om 20:00 uur: 

Woensdag 20 november 2019: 

Maandag 13 en maandag 20 januari 2020: 

24 maart t/m 5 mei 2020: 

Woensdagmiddag 25 maart 2020: 

 

Film 'de Mosbeek' in het kader van de Streekweek. Theater de Kappen 

19:30-21:00 uur vergadering CCV 

Voorstelling voor groepen 7 en 8: 'Werktuig' 

Diverse activiteiten rondom 75 jaar vrijheid 

ICC-bijeenkomst 2 

 

 

https://www.google.nl/maps/place/Schaapskooi+Haaksbergen/@52.1426345,6.7716176,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47b86d688cf0973f:0x5182388ae86cf92!8m2!3d52.1426345!4d6.7738116
mailto:f.middelhuis@keender.nl
https://overcultuur.nl/

