
Cultuur op school:       

 
 
 
Voor onze culturele activiteiten maken we 
gebruik van de diensten van CLIP Loon op Zand 
en van het kunstmenu van Kunstbalie. 
 
Clip loon op Zand: 
Het accent van CLIP ligt bij de coördinatie van 
de marktplaats: in kaart brengen en bemiddelen 
bij het lokale aanbod op gebied van erfgoed, 
literatuur, muziek en dans.  
 
Kunstbalie: 
Zij zoekt landelijk naar mooie, aantrekkelijke, 
spannende voorstellingen en tentoonstellingen. 
Men ontwikkelt daarbij educatief materiaal voor 
de voorbereiding en/of verwerking van het 
kunstbezoek. Onze school neemt door het 
afnemen van een kunstmenu een abonnement  
waarbij de leerlingen jaarlijks met min. 1 
kunstdiscipline in aanraking komen. Het gaat om 
de volgende disciplines: 
Theater, dans, muziek, foto/film, beeldende 
kunst en literatuur. 
In 4 jaar tijd hebben de kinderen met alle 
disciplines kennis gemaakt. 
 
 
 

 
 
Jaarplanning schooljaar 2013-2014: 
 
Kunstmenu: 
Groep 1-2: Foto en Film. 
Doordraaien: een animatiefilmproject waarin 
animatiefilms in de klas tot leven komen door 
decorstukken en spellen. 
 
Groep 3 en 4: Theater. 
Ariadne: een muzikale vertelling over broertjes, 
dappere daden en je kleiner voelen dan je bent. 
 
Groep 5 en 6: Dans. 
1-2tjes Dansduetten – De Stilte: moderne 
dansduetten op een kleine dansvloer waar de 
kinderen omheen zitten, dicht “op de huid’ van 
de dansers. 
 
Groep 5 en 6: Literatuur. 
Kwam dat zien! Kwam dat zien!: een spannende 
leskist met vijf gedichten om te zien, te ruiken 
en te horen. 
 
Groep 7 en 8: Literatuur. 
Een Jas van Woorden: Gedichten om niet te 
lezen. In drie stappen werken de leerlingen toe 
naar een nieuwe jas voor een bestaand gedicht. 
 
Groep 7 en 8: Muziek. 
De Gitaarkoffer: een muzikale vertelvoorstelling 
die je meeneemt langs verschillende 
muziekstijlen. 
 
 
Klunky: 
Kunstbalie heeft ook een website voor 
leerlingen; www.klunky.nl 
Op deze interactieve website komt het 
educatief materiaal tot leven. 
 

 
 
 
 
Naast het kunstmenu staan er nog andere 
activiteiten op het programma: 
 
o.a.: 
*Kinderboekenweek (o.a. workshops). 
*Museumbezoek (museumschatjes). 
*Bibliotheekbezoek (klassikaal lenen). 
*Erfgoed: bijv. Takkenhoedjes  / Kunstland. 
*Musical groep 8. 
*Sinterklaasviering. 
*Kerstviering. 
*Carnaval. 
*Koningsspelen / Wij-kensdag. 
*Muziekproject “De muzikant”  
  (Sophia) 
 
 
 
Kortom er is genoeg te “beleven” op de Lage 
Weijkens. 
 
Als u vragen hebt, neem dan contact op met de 
cultuurcoördinator van onze school: juf Marian 
van groep 1-2B 
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