Nieuws van Stichting Cultuurpalet, Kunst-,cultuur-, en
erfgoededucatie voor het primair onderwijs in Alphen
aan den Rijn

Bekijk de webversie

Augustus 2022
Hallo schoolteams,

Het Cultuurpalet is de afgelopen weken druk
geweest met de programmering voor het
schoolseizoen 2022-2023. Wij zijn erg enthousiast
en hopen dat jullie dat ook zijn. Nieuwsgierig?

Natuurlijk is er het regulier aanbod voor de
groepen 1 tot en met 8. Daarnaast erg leuke én
interessante extra activiteiten. Ook weer Cultuureducatie Met Kwaliteit, extra lessen in de klas. En
voor de leerkrachten deskundigheid bevorderende
workshops, goed om andere collega’s te ontmoeten en je goed voor te bereiden op de activiteit met
de leerlingen. Ook als het niet je groep is je bent
altijd welkom.

15 augustus zijn we online gegaan met het nieuwe
aanbod. Jullie weten wel hoe het werkt, zorg dat je
voor 10 september je hebt opgegeven via het
inschrijfformulier. Let op we vragen dit jaar wat meer
informatie, dat kunnen we dan gebruiken bij de
indelingen.
Het programma swingt, trickert, inspireert, ontzorgd
en laat alle leerlingen kennis maken met kunstcultuur- en erfgoed activiteiten.Alle aanbieders kijken
er weer naar uit jullie te ontvangen en te ontmoeten,

Vriendelijk maar ook wel dringend vragen wij de
cultuur coordinatoren om de nieuwsbrief te delen
met het gehele schoolteam. De verwijzingen, de tips
en belangrijke mededelingen zijn belangrijk voor het
gehele team.
En er is natuurlijk altijd de website, via onderstaande
knop, die jullie van alle informatie voorziet.

Klik hier

Met veel plezier en inzet is er in het vorige
schoolseizoen invulling gegeven aan het project
"Schrijf je eigen verhaal". Een project in
samenwerking met bibliotheek Rijn en Venen,
Gemeente Archief, Historische Vereniging Alphen,
Parkvilla en het Cultuurpalet. Schrijver Gerard van
Gemert schreef een kortverhaal waar het eind aan
ontbrak. Het was aan de leerlingen hier een einde
voor te schrijven. Het verhaal speelde zich af binnen
de muren van het kindertehuis De Martha Stichting.
Voor het komend schoolseizoen 22-23 is er het
Extra project Rampjaar 1672, brieven aan
Margaretha, groepen 7 en 8. Ook hier gaan wij van de door de leerlingen geschreven brieven
weer een mooi boekje maken.

Klik hier

Vrijdag 2 september is er een Romeinse vaartocht
op een rondvaartboot en er is een speurtocht. Op de
rondvaarboot varen een gids, een Romein en een
troubadour mee. De rondvaarten beginnen om 9.00
uur en aansluitend kan een speurtocht naar
Romeinen door het Alphense centrum worden
gedaan.
Opgeven kan via onderstaande link.
Graag opgeven met hoeveel kinderen de school wil
komen, dan volgt zo snel mogelijk een indeling en
een bevestiging retour.

Klik hier

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.

