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Nieuwsbulletin 1,  november 2018

Presentatie Cultuurmenu  
Woensdagmiddag 19 september is het 
Cultuurmenu 2018-2019 gepresenteerd op obs De 
Poolster te Nieuw- Roden. Ook dit jaar is het weer 
gelukt om een gevarieerd en boeiend 
cultuurmenu te presenteren.  
 
Na de presentatie van het Cultuurmenu hebben 4 
kunstenaars van Verkuno hun nieuwe programma 
toegelicht. De middag werd afgesloten met een 
soort van speeddate met culture aanbieders. 
 
De voorbereidingen, de roosters en het 
lesmateriaal voor het Cultuurmenu is te 
raadplegen op onze website 
http://www.cenoordenveld.nl 

Exposeren in kunstencentrum K38 
Sinds kort is er een expositieruimte voor kinderen 
gereserveerd in kunstencentrum K38. Het gaat om 
de ruimte bovenin het gebouw. We denken eraan 
om het project Verkuno op reis daar te exposeren, 
maar we kunnen ons ook voorstellen dat je als 
school een project hebt dat je graag wilt 
exposeren. De ruimte bij K38 is daar uitermate 
geschikte voor. Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met Kuneke Jansma 
kunekejansma@welzijninnoordenveld.nl 

Busvervoer Groninger museum en 
Pieter Roelfconcert 
Vlak na de zomervakantie ontstond er verwarring 
over het busvervoer na het Groninger museum. 
Uiteindelijk bleek dat het busvervoer wel bij het 
bezoek in zat. Dankzij snel en accuraat handelen 
van Jolanda Vas is het gelukt om bijna alle 
groepen het busvervoer aan te bieden.  
 
De scholen die geen gebruik hebben gemaakt van 
het busvervoer, mogen dit inzetten bij het Pieter 
Roelfconcert. Voor de overige scholen geldt dat zij 
zelf voor vervoer moeten zorgen naar dit concert. 

Aanvraag CMK 
Volgend jaar moeten de nieuwe beleidsplannen 
gemaakt worden en moet ook de CMK-subsidie 
weer aangevraagd worden. De werkgroep heeft 
21 maart als datum vastgesteld om tijdens een 
werksessie hier samen mee aan de slag te gaan. 
Alle directeuren, ICC-ers en cultuurcoördinatoren 
krijgen hier t.z.t. een uitnodiging voor. Reserveer 
deze datum wel alvast. Locatie zal zijn het 
stafbureau van OPO Noordenveld. 

Rooster evaluatie website  
Van elke school wordt verwacht dat zij één keer 
per jaar een korte recensie schrijven over een 
activiteit van het Cultuurmenu. Dit artikel komt op 
onze website te staan. Hieronder vind je het 
rooster. Het artikel graag mailen naar info 
cenoordenveld@gmail.com  
 

School Schrijft artikel over wanneer 

De Poolster  Over een kleine mol….. Week 46 

De Poolster Massimo Week 46 

De Hoeksteen Groninger museum Week 46 

Het Palet De kinderkolonie Week 46 

De Eskampen Ik zoek, ik vind Week 46 

De Parel Klassiek ballet Week 47 

Het Spectrum AMV lessen Week 48 

De Tandem Fluitje van een cent Week 3 

De Flint Verkuno op reis Week 3 

Het Valkhof Vouwstenen Week 4 

De Marke Ik zie, ik zie wat jij niet 
ziet 

Week 6 

De Parel Veurleesmoand 
Drentse Taol 

maand 
maart 

Het Valkhof  Sylphides belofte Week 10 

De Rank Rondje om de Brink Week 16 

KC Speel en Leer Viooltjesmuziek Week 17 

De Hekakker ABC-klassenposter Week 20 

De Elsakker Blow it a way Week 23 

‘t Hoge Holt Spoken Word Week 23 

De Schans Pieter Roelfconcert Week 23 
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Project opera 
Obs De Poolster neemt dit schooljaar deel met 
groep 8 aan het project Opera. Operagezelschap 
Frizzare begeleidt de school hierin. Behalve het 
project Opera heeft Frizarre ook een operakoor in 
Noordenveld. De vraag van Frizarre is of er 
interesse is voor 5 keer opera zingen voor 
leerkrachten o.l.v. Esther van Dijk.   
Ben je geïnteresseerd in het project Opera of 

zingen met je team dan kun je contact opnemen 

met Itie van den Berg: itievandenberg@home.nl 

 

 

Evalueren 
Na elke activiteit krijgt de school een 
evaluatieformulier toegezonden. Graag invullen, 
want we willen met elkaar natuurlijk de beste 
kwaliteit!  Soms is het handig om sneller even te 
reageren, zodat er bijv. nog wat kan worden 
bijgestuurd voor de volgende school. Meld het via 
je eigen cultuurcoördinator aan de CEN-
werkgroep.  

Provinciale ICC-netwerkbijeenkomst 
– Congres Ik wil kunst! 
Op 28 november van 16.00-21.00 uur is het 
onderwijscongres ‘Ik wil kunst’ met keynote 
sprekers Wim van Bokhorst en Claire Boonstra. 
Ook worden er verschillende workshops 
aangeboden. O.a. de workshop hoe 
cultuuronderwijs en onderwijsvernieuwing hand 
in hand kunnen gaan. Kijk voor meer informatie 
en aanmelden op www.compenta.nl 
Waar: Garage DTI, Industrieweg 8 in Assen. 
 

 

Workshop cultureel erfgoed  
Het is gemakkelijker dan je denkt om met 
sommige onderdelen van het cultuurmenu 
vakoverstijgend te werken. Het komt er dan niet 
bij in je programma, maar wordt er onderdeel 
van! Om de mogelijkheden hiervan te ervaren 
gaan we een workshopmiddag organiseren over 
vakoverstijgend werken met onze leerlijn erfgoed 
(‘Ik zoek ik vind’ – ‘Rondje om de Brink’ – ‘Canon 
van Noordenveld’ – ‘Kinderkolonie’). 
 
Voor wie: alle leerkrachten van groep 1 t/m 8 
Wanneer: 16 januari van 15.00-16.30 uur (locatie 
volgt) 
Met wie: Marieke van Ginkel, adviseur 
cultuuronderwijs, specialisatie erfgoed van K&C  
 
Aanmelden: stuur een mail naar 
cenoordenveld@gmail.com Omdat we in groepjes 
van onder-, midden- en bovenbouw leerkrachten 
aan de slag gaan willen we ook graag weten in 
welke groep je lesgeeft!  
 

 
(En ook Lammert Braaksma komt even voorbij….) 

Leerkrachtenkoor 
Ook dit schooljaar is het weer mogelijk om deel te 
nemen aan het leerkrachtenkoor. Na het succes 
van vorig jaar, zal Corien Velzing weer de 
begeleiding van het koor op haar nemen.  
We starten op donderdag 17 januari ’19 om 15.15 
uur. Locatie is sbo ‘t Hoge Holt. Ook dit keer gaat 
het om zes achtereenvolgende weken. Aanmelden 
kan op cenoordenveld@gmail.com. 
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Erfgoedcanon 
Vorig schooljaar is de erfgoedcanon 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://cennoordenveld.nl/canon 
 
 

 

Nascholing creatief proces  
Hoe begeleid je als leerkracht het creatieve proces 

bij leerlingen? Hoe vind je een goede balans 

tussen proces en eindproduct? In deze nascholing 

krijg je inzicht in de fasen van een creatief proces 

en hoe je dat vertaalt naar opdrachten en 

werkvormen. 

Je kunt deze nascholing volgen op woensdag 23 

januari (Groningen) of op 30 januari (Assen). 

Kosten: 25 euro per persoon. Meer informatie 

vind je hier op onze website 

www.kunstencultuur.nl 

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!  

Website  
Op de site is alle informatie over CEN en het 
cultuurmenu te vinden. Op de pagina 
‘nieuwspodium’ staan de verslagjes.  Hieronder 
het rooster van dit schooljaar.  
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEN werkgroep: Carolien Meiborg (de Poolster), Jansje Bos (de Parel), Dorothé Posthumus (‘t Hoge Holt), Ida Hartstra (Het Valkhof),  
Han Kemker (de Hekakker), en: Marieke Satter (K&C), Kuneke Jansma (sport- en cultuurcoach). 
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