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Een maand van kijken denken doen!

Samenwerkingsproject met Bibliotheek Rijn en
Venen, gemeentearchief, de Historische vereniging
Alphen aan den Rijn, CmK en Cultuurcentrum
Parkvilla.
15 klassen gaan deelnemen aan het bijzondere
project "schrijf je eigen verhaal"
Voordat een mooi boekje gepresenteerd gaat
worden moet er nog wel wat werk verzet worden.
En dit alles onder het motto van het Cultuurpalet
kijken denken doen.
Cultuur coördinatoren onderstaande link verwijst
naar het schema wat alles te maken heeft met het
project. Zorg dat de leerkrachten van de groepen 7
hiervan op de hoogte komen.
Schema schrijf je eigen verhaal

De maand april staat ook in het teken van eindelijk
weer eens naar het theater Castellum. De groepen
1 en 2 samen goed voor meer dan 2000 leerlingen
gaan naar de beeldende voorstelling De Vreemde
Vogel van Ellen Smets Theater. Zorg dat je op tijd
bent.
Én als je gebruik wilt maken uitrijkaarten van 1,80
euro per stuk vraag ze aan! info@cultuurpalet.nl er
kan alleen gepind worden.

Samen met Cultuurcentrum Parkvilla zijn wij bezig
met het samenstellen en ontwikkelen van een mooi
CmK aanbod in het schoolseizoen 2022-2023.
Uitgangspunt wordt om verdiepingstrajecten aan te
laten sluiten op diverse onderdelen van het
programma Cultuurpalet 2022-2023.

Met veel plezier en inzet nemen veel leerlingen deel
aan workshops gemengde technieken. Etsen,
edelsmeden en keramiek zijn de ingrediënten voor de
workshops in Cultuurcentrum Parkvilla.
De foto geeft een mooie indruk van het werk van de
leerlingen van An Noer.

In de maand mei lopen workshops gemengde
technieken nog door.
11 mei Hermannosaurus rex
16 tot en met 20 mei. Waar is mijn schoen?
23 en 24 mei Vamos! zang en dans flamenco,
29 mei tot en met 1 juni. De tovenaar van Oz,
Arjen De Verhaler bezoekt met zijn verhalen de
groepen 3 en 4.
Graag deze nieuwsbrief delen met het schoolteam. Denk eraan! Wil je gebruik maken van
uitrijkaarten? Bestellen!
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u info@cultuurpalet.nl toe aan uw adresboek.

