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Nieuwsbulletin 2,  januari 2018

Cultuurmenu  
Het cultuurmenu is in volle gang. Er waren nog 
een paar losse eindjes: het erfgoedproject voor 
groep 6: deze groep gaat naar Landgoed 
Nienoord. Dit belooft een heel leuk bezoek te 
worden. De roosters zijn bijna klaar. Ook het 
programma van groep 7 en 8 liet even op zich 
wachten Deze week start de tournee van de 
Elektruck langs de groepen 7 en 8, zie de laatste 
pagina.  
 

Financieel 
In de stuurgroep en werkgroep van CEN is de 
afgelopen tijd gesproken over een verdere 
uitbreiding van m.n. de activiteiten in het kader 
van muziek. Het blijkt dat de totale kosten voor 
AMV lager zijn dan verwacht, waardoor de 
mogelijkheid ontstaat om na te denken over 
uitbreiding, bijvoorbeeld naar groep 5. We gaan 
uitzoeken of dat kan door de AMV-docenten en of 
er mogelijkheden zijn met plaatselijke 
muziekverenigingen of dat we kunnen denken aan 
bijvoorbeeld een ‘blazersklas’.  
Ook bij de cultuuractiviteiten zijn er 
mogelijkheden voor wat uitbreiding. Dit 
schooljaar hebben we gekozen voor de 
voorstelling van theatergroep Zwerm ‘I-social’.  

Nieuwspodium 
Denken de scholen even aan het schrijven van een  
klein verslagje van de activiteiten voor de website 
van CEN?  Dat mag best hetzelfde stukje zijn als 
voor de eigen site of nieuwsbrief natuurlijk! 
Het rooster: zie laatste pagina. 

AMV docent: Johan Marsijla 
Mijn naam is Johan Marsijla. Ik woon in Roden en 
geef al sinds 1980 les op piano en keyboard. Ik 
heb een eigen lesruimte bij mijzelf in de tuin. 
Sinds 2000 geef lk ook schoolmuzieklessen aan de 

groepen 3 t/m 8 op basisschool " de Marke" in 
Roden. Aan de hand van klokkenspel leren de 
kinderen de (acht) noten. In mijn lessen 
combineer ik de theorie aan het samen spelen. 
Dat doe ik met behulp van verschillende 
werkvormen en met de methode ‘123 Zing’. 
Mijn onderwijsopleiding volgde ik op de P.A. te 
Appingedam . Omdat het in die tijd moeilijk was 
om een vaste baan in het onderwijs te krijgen, ben 
ik mij door het volgen van een Gehrelscursus 
meer op de muziek gaan richten. Zelf had ik 
vroeger eerst orgelles en daarna pianoles gehad 
hetgeen mij dus goed van pas kwam. Ook 
verzorgde ik in die tijd vaak de muziek op diverse 
gelegenheden. Een beetje entertainer dus. Ook 
ben ik nog dirigent van een gemengd zangkoor in 
het noorden van Groningen, maar dit is voor mij 
puur hobby. Ik hoop dat dit verhaaltje enig idee 
geeft wie ik ben. Groet, Johan Marsijla 

AMV docent: Ineke Kragt 
Mijn naam is Ineke Kragt. Ik studeerde aan het 
Conservatorium inZwolle AMV en Blokfluit, en 
volgde jaren later nog een tweejarige cursus 
koordirectie van de SNK. 
Ik geef AMV-les (Klasse!Muziek) op 8 
basisscholen, blokfluitles aan huis en ben 
dirigente van twee koren en een orkest. 
Ik ben zeer gemotiveerd om kinderen, en ook 
volwassen, muziekles te geven! Muziek vormt een 
wezenlijk onderdeel van en in ons leven. Door te 
leren luisteren naar verschillende soorten muziek, 
te zingen, te spelen, bewegen op muziek, gaat 
men muziek steeds meer begrijpen en waarderen. 
Hieraan hoop ik mijn steentje bij te dragen.  
Ineke Kragt.  
 

Workshop muziek door je eigen AMV 
docent  
Op CBS de Parel hebben we dit jaar gekozen een 
groot deel van ons schooleigen budget in te 
zetten voor muziekonderwijs. Voordat we 
daadwerkelijk de leerlijnen gaan uitzetten willen 
we meer inzicht krijgen in mogelijke 
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muziekmethodes, of …kan het ook zonder en hoe 
dan? Wat is een goed instrumentarium om op 
school te hebben, wat kunnen we met 
boomwhackers? Zo was er nog wel een aantal 
vragen. Vooral willen we enthousiast gemaakt 
worden om leuke muzieklessen te geven. We 
hebben contact gezocht met onze AMV docent 
Peter Dijkstra en gevraagd wat hij voor ons kan 
betekenen. De uitkomst is dat hij dit voorjaar 
twee workshops zal geven. We gaan lekker zelf 
muziek maken en zingen, hij kan iets zeggen over 
methodes en instrumenten en weet ook hoe je 
boomwhackers in de klas kunt gebruiken.  Voor 
elke bouw is er wel iets bij. Het grote voordeel is 
dat Peter de school, kinderen en leraren kent en 
wij hem. Op deze manier is het natuurlijk ook 
mogelijk om je schooleigen budget in te zetten. En 
de workshop van CENoordenveld  op 7 maart over 
muziekmethodes is op dit terrein natuurlijk ook 
mooi meegenomen. 
Jansje Bos, j.bos@pentaprimair.nl  

Leerkrachtenkoor 
In de provincie Drenthe zijn dit schooljaar 
verschillende leerkrachten-koren gestart. 
Laagdrempelig zes keer lekker zingen, gericht op 
volwassen niveau, maar ook met aandacht voor 
zingen in de klas. Ook (vooral!) voor al die 
leerkrachten die niet zo vaak (meer) zingen in de 
klas! 
Ook in onze gemeente hebben we nu ons eigen 
koor. Ruim twintig mensen gaven zich op. Wil je er 
nog bij, neem dan even contact op met 
e.peters@kunstencultuur.nl of 
cenoordenveld@gmail.com . De data:  
31 januari, 7, 14 en 21 februari, 7 en 14 maart. 
Plaats: De Poolster, Nieuw-Roden; Tijd: 14.45u – 
15.45u. NB. 14 febr. wordt verschoven i.v.m. de 
staking. En….wellicht komt er een vervolg! 

Expositie n.a.v. cultuurmenu? 
We zijn aan het onderzoeken of we n.a.v. een van 
de workshops een expositie van kinderwerk 
kunnen organiseren, bijvoorbeeld (graag!) bij K38. 
Met een echte opening, hapjes en drankjes,….:) 

Presentatie muziekmethodes 
Op 7 maart a.s. is er een bijeenkomst waar 
actuele muziekmethodes worden 
gepresenteerd. Een aantal scholen vroeg hier 
n.a.v. de enquête over professionalisering 
cultuureducatie specifiek om (Elsakker, 
Hoeksteen, Palet, Flint, Hekakker, Spectrum, 

Valkhof, Eskampen). Maar als er andere scholen 
zijn die willen aansluiten: je bent van harte 
welkom!! Marjon Brouwer van Kunst en Cultuur 
Drenthe gaat deze voorlichting geven. 
Datum: 7 maart 2018; Tijd: 14.45u - 16.30u; 
Plaats: vergaderruimte OPON, Groene Zoom 16, 
9301 SJ Roden. 
Opgeven: cenoordenveld@gmail.com 

Verkuno op reis en Rondje om de 
Brink doorontwikkelen 
Uit de evaluaties die de scholen invullen na een 
bezoek konden we opmaken dat er wat valt te 
verbeteren aan beide onderdelen van het 
cultuurmenu.  We gaan in gesprek om te kijken 
wat er kan worden verbeterd, eventueel met 
behulp van een ‘CMK-doorontwikkel-subsidie’.  
 

Aanvraag subsidie voor project 
Scholen kunnen samen met een culturele 
aanbieder een subsidie aanvragen voor de 
ontwikkeling van een bepaald product. Zo heeft 
De Parel een aanvraag gedaan voor de 
ontwikkeling van een afscheidsfilm van groep 8. 
Jansje Bos kan je hier meer over vertellen: 
j.bos@pentaprimair.nl . 
Marieke Satter, onze adviseur bij K&C kan hierbij 
adviseren: mariekesatter@kcdr.nl , 0592-336945.  

Nieuws van de cultuurcoach 
De activiteitenladder voor Norg, Peize en Roden 
heeft een hernieuwde opzet. Waar eerder 
kennismaking met culturele – en sportactiviteiten 
centraal stond, zetten de sport en cultuurcoaches 
in op ontwikkelen van vaardigheden en talenten. 
Naast het inzetten op ontwikkelen van 
vaardigheden en talenten wordt in iedere 
dorpskern gekeken naar andere ontwikkelingen 
zoals het ontstaan van ‘Peize in Beweging’ en de 
voortzetting van ‘Beweegdorp Norg’.  
Voor Roden is gekozen om het programma van de 
activiteitenladder, waar mogelijk, aan te laten 
sluiten bij het cultuurmenu op school. Zo zal er 
onder andere een workshop viooltjesmuziek 
aangeboden worden door Hanneke van  Ulsen, 
wordt er gerapt met Urban House en komt er een 
theatergezelschap in de bibliotheek in het kader 
van de Nationale voorleesdagen. 
In Norg kunnen kinderen zich aanmelden voor een 
viertal workshops waar cultuur en sport 
afwisselend aan bod komen. Kinderen gaan onder 
andere met een kunstenaar beeldhouwen, ze 
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gaan het bos in met een expert en er wordt een 
clinic balbeheersing georganiseerd. In 
samenwerking met Beweegdorp Norg is 
afstemming in elkaars aanbod gezocht. 
 
De gemeente Noordenveld heeft de 
subsidieaanvraag van Peize in Beweging 
toegekend. In de plannen wordt aangegeven dat 
zij naast sport en bewegen zich ook gaan richten 
op kunst en cultuur voor kinderen in het 
basisonderwijs. De cultuur en sportcoaches zijn nu 
in gesprek met de stichting om aanbod en 
werkwijze op elkaar af te stemmen. De 
activiteitenladder wordt hierdoor later 
uitgebracht. 
Kijk op www.activiteitenladder.nl voor een 
overzicht van de activiteiten. Voor meer 
informatie, neem contact op met de cultuurcoach 
van Welzijn in Noordenveld, telefoon 050-
3176500. 

Nieuwe leden werkgroep CEN 
Paula Blaauw en Renate de Grijs stoppen na dit 
schooljaar met hun werk voor de CEN werkgroep. 
Zijn er I.C.C.’ers die hun plaats willen innemen? 
cenoordenveld@gmail.com  

Gratis muzikale educatieve apps en 
lessuggesties 
Het Koninklijk Concertgebouworkest heeft een 
aantal educatieve apps ontwikkeld voor alle 
kinderen in de basisschoolleeftijd. De apps 
zijn gratis voor scholen en kunnen gebruikt 
worden op het digibord. 
De nieuwe app Carnaval der Dieren is voor groep 
1 en 2. De kinderen leren over muziek en dieren 
aan de hand van video-opnamen waarin de 
pianobroers Lucas en Arthur Jussen samen met 
musici van het Koninklijk Concertgebouworkest de 
muziek van Saint-Saëns spelen. De opnamen zijn 
verrijkt met geanimeerde illustraties van Fiep 
Westendorp, die dit jaar 100 jaar geworden zou 
zijn. 
De meegeleverde leskaarten bieden leuke en 
leerzame lessuggesties. 
Maar ook voor de groepen 3-4, 5-6 en 7-8 zijn 
apps ontwikkeld: 
https://www.concertgebouworkest.nl/educatieve
-apps# 

Erfgoedcanon 
De erfgoedcanon is vernieuwd!! Kirsten Bos 

(K&C,Geschiedenis Beleven) heeft de boekjes 

gedigitaliseerd en van nieuwe thema’s voorzien. 

De belangrijkste wijzigingen zijn: 

-De canon is uitgebreid voor groep 5. De verdeling 

van de vensters over de groepen wordt losgelaten 

zodat scholen zelf kunnen kiezen welk venster het 

beste past bij welke (combinatie)groep. Daarnaast 

wordt het werkboek chronologisch i.p.v. 

thematisch geordend. 

- Een aantal vensters is aangevuld met lokaal 

erfgoed. Er zijn meer werkbladen die leerkrachten 

kunnen gebruiken.  

- Bij een aantal vensters komen werkbladen die 

zich richten op actuele onderwerpen, denk aan de 

aardbevingen bij het venster gasopslag en de 

gemeenteraad bij het venster gemeentehuizen. 

- Alle opdrachten en bijbehorende linkjes zijn 

weer up-to-date zijn. Sommige opdrachten zijn 

vervangen omdat ze volgens de CEN-groep niet 

goed te gebruiken waren. 

Op de website vind je alle werkbladen en de 

docentenhandleiding 

http://cenoordenveld.nl/canon  

We hopen dat de canon goed gebruikt wordt in de 

scholen in groep 5,6,7,8!!  

www.cultuuractief  
Zoek je naast het cultuurmenu naar een goede 
voorstelling of workshop, kijk dan eens op de 
nieuwe website www.cultuuractief.nl . Via een 
handige zoekfunctie vind je wat je zoekt!  
 

Roden proeft 
Het festival “Roden proeft” wordt georganiseerd 
in het 1e weekend in juli en sluit dit jaar aan bij het 
thema van de gemeente Noordenveld, namelijk 
‘erfgoed’. 
Op zaterdag 7 juli is er op de Albertsbaan in Roden 
een podium voor diverse artiesten, activiteiten en 
culinaire stands. Men wil ook graag basisscholen 
bij dit evenement betrekken. Scholen worden 
uitgenodigd iets uit te beelden ( muziek, dans, 
beeldend , drama of anders) rondom het thema 
erfgoed. Bijvoorbeeld van 11.00-13.00 uur en een 
jury zal de beste belonen met een prijs. Er wordt 
voor, tijdens en na het evenement de nodige 
publiciteit aan gegeven.  
De scholen ontvangen binnenkort meer 
informatie hierover.  
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Website  
Op de site is alle informatie over CEN en het 
cultuurmenu te vinden. TIP: zet de site als link in 
MOO (voor de ‘deklas.nu’ scholen).  
Op de pagina ‘nieuwspodium’ staan de verslagjes.  
Hieronder nogmaals het rooster. 

 
Ook voor overige cultuurnieuwtjes (waar een 
andere school iets aan zou kunnen hebben, 
voorbeelden van eigen cultuurbeleid bijv.) staat 
de site open. Mailen naar 
cenoordenveld@gmail.com 

Stukjes voor de site www.cenoordenveld.nl  
Mailen naar cenoordenveld@gmail.com 
 

School: Schrijft stukje over activiteit: Wanneer: 

De Elsakker Klein Zwanenmeer Week 7 

De Schans Schaap met laarsjes Week 12 

Het Palet Raps ’n Taps Week 15 

De Hekakker Rondje om de Brink Week 16 

’t Hoge Holt Verkuno op reis Week 16 

De Marke Meermoand Veurleesmaond Maand maart 

De Parel De Canon van Noordenveld Week 18 

De Poolster Ernesto Arandell Week 20 

De Tandem Live animatie Week 22 

’t Hoge Holt Ei! Week 23 

De Hoeksteen Illustratie boeken Week 23 

   

 
CEN werkgroep: Paula Blaauw (de Poolster), Jansje Bos (de Parel), Renate de Grijs (de Marke), Ingrid v.d. Kooij , Dorothé Posthumus (‘t 
Hoge Holt), Peter Pot (de Eskampen),  en: Marieke Satter (K&C), Kuneke Jansma (sport- en cultuurcoach). 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

De ‘Elektruck’ rijdt de komende weken langs onze scholen. De kinderen uit de hoogste groepen gaan hierin een 
ringtoon maken! http://elektruck.com/ 
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