Memo
Kunst en cultuur

Cultuurmenu
Ook dit jaar doet onze school weer mee aan het Cultuurmenu. Uw kind maakt kennis met professionele
voorstellingen, museumbezoek en kunsteducatieve projecten in de disciplines beeldend, dans, muziek,
literatuur, nieuwe media of theater. Kunstdocenten van het ICO verzorgen gedurende het schooljaar
een aantal kunstlessen in de klas. Uw kind zal ook meedoen aan erfgoedprojecten, die speciaal voor
de scholen in Aa en Hunze zijn ontwikkeld.
Waarom het Cultuurmenu?
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vraagt scholen aandacht te besteden aan
kunst- en cultuureducatie. Kinderen leren nieuwe werelden kennen, ontdekken hun talenten en leren
door te kijken en te doen. Het Cultuurmenu biedt onze school de mogelijkheid structureel en
laagdrempelig aandacht te besteden aan alle kunstdisciplines. Elk jaar staat voor uw kind een andere
thema centraal.
De praktijk
Kinderen komen in het Cultuurmenu op school in aanraking met kunst en erfgoed. Uw kind leert naar
kunst te kijken, kunst te beoefenen en leert over de geschiedenis van de eigen omgeving.
De projecten sluiten aan bij de Kindermuziekweek, (Drentse) taalonderwijs, mediawijsheid, natuur- en
buitenonderwijs.
Indeling Bouw

discipline

Kunstontmoeting

Groep 1,2

Theater, spel

Wie maakt het vuur aan? Dans

Groep 3,4

Muziek, taal

Metzingconcert

Groep 5,6

Theater, media Bliep bliep, voorstelling

Groep 7,8

Beeldend

Landartproject

Kunstles

Muziek,
taal
Media

Aansluiting bij
En toen, het thema van de
kinderboekenweek
Meertmaond
Mens en techniek

Beeldend Natuur- en
buitenonderwijs

De kleuters leren Lotte met de botten kennen, een meisje uit de prehistorie. Via een leskist leren ze
spelenderwijs hoe mensen leefden en wat het verschil is met nu.
Tijdens de meertmaond komt Martijje Lubbers in de groepen 3 en 4 om de kinderen allerlei nieuwe
Drentse liedjes te leren. Kers op de taart is het Metzingconcert, waarin iedereen mee kan zingen met
Martijje en haar band.
De kinderen van groep 5 en 6 zien de voorstelling Bliep bliep, die gaat over een robot die het leven
van een man overneemt. Een combinatie van spel en getekende animaties. Tijdens de medialessen
gaan de kinderen daar zelf mee aan de slag.
Gejan Stol, beeldend kunstenaar, maakt met de kinderen een landart kunstwerk op een mooie plek
in de buurt van de school.
De erfgoedactiviteiten zijn: De Molenmuis, Het kleine kerkje, Geessie en Geert en Onderduikershol.
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Cultuureducatie met kwaliteit
Daarnaast is er geld dat het ministerie beschikbaar stelt voor cultuureducatie onder de titel
“Cultuureducatie met kwaliteit”. Hiervoor heeft De Eshoek een specifiek plan opgesteld, gericht op
coaching en ondersteuning van de maandoptredens en musicals.
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