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Inleiding
W E B S I T E

 

Beste lezer,

 

Dit jaar leggen we je een brochure voor in een

wat andere vormgeving dan je van ons gewend

bent.

In deze jaarfolder staan de bijzonderheden voor

het komende schooljaar. Daarnaast vind je de

wijzigingen die zijn gemeld door de aanbieders

die al jaren samenwerken met het

Cultuurknooppunt. Deze bijzonderheden en al

het overige kunst- en cultuuraanbod voor

schooljaar 2019-2020 worden vermeld op onze

website, waarbij we, zoals in de voorafgaande

jaren, een onderscheid maken tussen aanbod

wat in het basismenu is geplaatst en al het

overige aanbod. 

 

We vragen je speciale aandacht voor het project

MEMORY SOUNDS voor de bovenbouw. Een

multidisciplinair project binnen het kader van

75 jaar herdenken -75 jaar vieren van vrijheid;

de rode draad in ons programma voor de

bovenbouw. De voorstelling  OORLOG, STEL JE

VOOR DAT HET HIER IS..... kan een mooi begin of

einde zijn van dit project voor je groep.

 

Veel docenten en culturele instellingen werken

met ons samen en denken met ons mee om er

een verantwoord educatief aanbod van te

maken. 

De kinderen zullen zeker weer gaan genieten.

Wij hebben heel  veel  waardering voor de inzet

en betrokkenheid van  de interne

cultuurcoördinatoren bij de samenstelling van

dit programma.  Een programma met veel

keuzevrijheid en  verbindingen tussen de

kunstdisciplines.

 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar wordt het programma EDSO

gebruikt om de inschrijving en de planning te

doen van alle programma’s. De ICC-er van je

school is op de hoogte van de werking van het

basis-programma en kan een helpende hand

bieden als een programma op maat is gewenst.

 

We willen je vragen voor 9-9-2019  je keuzes

voor je groep te maken en te beginnen met het

aanbod rond de Kinderboekenweek en de

maanden september-oktober-november.

 

Deze brochure verschijnt aan het begin van het

schooljaar. Het blijft daarom goed mogelijk dat

er tussentijdse wijzigingen kunnen optreden.

Elke essentiële wijziging of aanvulling is terug te

vinden op onze site. Indien nodig ontvangt de

ICC-er een bevestiging van het

Cultuurknooppunt. 

 

Indien er vragen, onduidelijkheden of

problemen zijn, dan kan de ICC-er altijd contact

opnemen met het Cultuurknooppunt.

 

Wij wensen iedereen, maar vooral de kinderen,

veel culturele inspiratie en plezier met de

activiteiten.

 

Cultuurknooppunt Wijchen-Beuningen

 

Anke van Workum

Anne-Marie Dennissen

Martin Bergsma

Janny Akkermans

 

 

 

 

https://cultuurknooppunt.nl/aanbod/



programma op maat
I E D E R E  S C H O O L  Z I J N  K E U Z E

Bestemd voor:

Periode:

Uitvoering:

Tijdsinvestering:

Groep 1 t/m 8

schooljaar 2019-2020

op maat

afhankelijk van de keuzes

PROGRAMMA  OP  MAAT

CULTUUREDUCAT IE

Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor de

vorming van jonge mensen. 

Een samenleving die kinderen en jongeren

serieus neemt, zorgt daarom voor goede

cultuureducatie (beeldende kunst, dans, drama

en muziek, media, literatuur en erfgoed) voor

alle leerlingen.

 

Het Cultuurknooppunt stelt jaarlijks een

programma voor de basisscholen samen van

cultuuractiviteiten waaruit scholen kunnen

kiezen.

Dit heet het BASISMENU-CULTUUR.

Binnen dit basismenu komen (bijna) alle

kunstdisciplines aan bod en bij afname voldoet

de school aan de kerndoelen. Het aanbod

binnen het menu varieert in actief, reflectief en

receptief. De school legt daarbinnen de eigen

accenten. 

 

Vanaf nu wordt de kostprijs per leerling bij het

aanbod aangegeven. De kostprijs per leerling

staat in relatie tot de gelden die beide

scholenstichtingen afdragen aan het

Cultuurknooppunt.

Elke groep kan/mag een totaal van 7 euro per

leerling afnemen uit het volledige aanbod.

Enkel met de restrictie dat de gereserveerde

erfgoededucatiegelden  (€2,00 per leerling) niet

zomaar in te wisselen zijn voor aanbod binnen

een andere discipline.

 

 

 

Met het aangeven van de kostprijs per leerling

hopen we tegemoet te komen aan die scholen

die aanbod op maat willen, passend bij hun

onderwijsvisie of programmastructuur.

Uiteraard geeft dit ook mogelijkheden om een

eigen aanvullende keuze te bepalen voor de

cultuurgelden die de school in eigen beheer

heeft.

 

Het Cultuurknooppunt heeft daarnaast een

groot netwerk. Mocht u geen aanbod kunnen

vinden binnen een bepaald thema; we zoeken

graag met je mee!

 

Komend schooljaar wordt er vanuit het CKP

extra ingezet op de keuzes op maat. 

Hiertoe wordt aan het begin van het schooljaar

een afspraak gemaakt met de Intern

Cultuur Coördinator of Contactpersoon Cultuur.

In dit gesprek wordt nog beter gekeken naar de

wens van de school en hoeverre deze past bij

het aanbod.  De extra gelden (€3,- per leerling)

die beschikbaar zijn gesteld voor

museumbezoek zal ook in het gesprek ter tafel

komen.

 

Gezien de aandacht voor MUZIEK, regulier en

binnen het project Cultuur Met Kwaliteit, is

binnen het basismenu, in overleg met de Intern

Cultuur Coördinatoren, de discipline MUZIEK

vervangen door BEELDEND.

 

Wij wensen je veel plezier bij het maken van de

keuzes. Mocht je nog vragen hebben, mail of bel,

dan kunnen wij je van dienst zijn.

 

MEDEWERKERS CULTUURKNOOPPUNT

 

 



cultureel erfgoed
B I J Z O N D E R H E D E N  W I J C H E N - B E U N I N G E N

MUSEUMKASTEEL  WIJCHEN

In het nieuwe schooljaar gaat het kasteel

weliswaar 1 november “op slot”, maar de

werkzaamheden zullen pas 1 februari 2020

starten.

Voor onze activiteiten heeft de

educatiewerkgroep het kasteel nog tot 

1 februari 2020 tot de beschikking.

Tot die datum kan het Museum Kasteel Wijchen

dus de normale lesprogramma’s aanbieden. 

Na 1 februari blijft in het aanbod “Archeoloog in

de klas”, het lesprogramma bij de expositie 

“Vrij! Wijchen herdenkt ’40-‘45” en een

aangepast lesprogramma over de Romeinen.

 

De werkgroep zal bij “Vrij! Wijchen herdenkt

’40-‘45” een goede les ter voorbereiding in de

klas opstellen.

 

Mocht niet geheel duidelijk zijn of aanbod al

dan niet beschikbaar is; op de site van het

cultuurknooppunt staat bij het aanbod

expliciet genoemd tot, of vanaf wanneer het

betrokken onderdeel beschikbaar is.

.

In het kader van 75 jaar Vrijheid wil de VVV

vanaf september rondleidingen geven over de

2e Wereldoorlog zoals die door de bewoners

ervaren is in Wijchen.

Deze rondleiding is ook geschikt voor groep 7 en

8 van de basisschool en duurt ca. anderhalf uur.

Wellicht past dit thema goed in het

lesprogramma van deze groepen. 

De reguliere rondleiding over de algemene

historie van Wijchen blijft daarnaast ook

beschikbaar. 

We horen t.z.t. graag welke school waarvoor wil

inschrijven in de wetenschap dat we met 3

gidsen zijn en kleine groepjes kunnen formeren.

 

DORPSWANDEL ING  WIJCHEN

MUSEUM  TWEESTROMENLAND

Museum Tweestromenland laat weten dat het

aanbod vanuit het museum voor de scholen uit

de gemeente Wychen en Beuningen van kracht

blijft en ongewijzigd is.

Het museum heeft een doorstart gemaakt en

ontvangt in het nieuwe schooljaar graag weer

schoolgroepen. 

GELDERSCH  LANDSCHAP  &

KASTEELEN

Het aanbod van Geldersch Landschap &

Kasteelen blijft, op een kleine wijziging na,

opgenomen in het basismenu.



75 jaar herdenken
7 5  J A A R  V I E R E N  V A N  V R I J H E I D

Bestemd voor:

Periode:

Uitvoering:

Discipline:

Tijdsinvestering:

Groep 7 en 8

schooljaar 2019-2020

op maat

nader te bepalen

afhankelijk van de keuzes

PROJECT  MEMORY  SOUNDS :

75  JAAR  HERDENKEN -VIEREN

Het komende schooljaar staan Wijchen en

Beuningen uitgebreid stil bij 75 jaar Vrijheid. 

De rode draad bij alle herdenkings-activiteiten

zijn verhalen over oorlog en vrijheid-zowel

historische als actuele. Verhalen van toen maar

ook van nu. Van jong en van oud. De verhalen

over de oorlog, bevrijding, vrijheid en vrede

moeten worden doorverteld. Van generatie op

generatie. Dat doen we het komende schooljaar

ook samen met de kinderen van de bovenbouw

binnen een geheel eigen educatieproject:              

Memory Sounds.

De leerlingen worden meegenomen in de

verhalen rondom de bevrijding. De bevrijding in

Wijchen, Beuningen en het Rijk van Nijmegen.

 

Na het behandelen van de lesbrief start het

project met een museumbezoek.

In Museum Kasteel Wijchen is vanaf 12

september een tentoonstelling over de

bevrijding van Wijchen en het Land van Maas en

Waal. De tentoonstelling sluit aan bij de 75-

jarige herdenking rondom Operation Market

Garden die in september plaatsvindt.

 

Vervolgens gaan de kinderen, afhankelijk van de

gekozen discipline, onder leiding van een

kunstenaar, muzikant, componist of artiest,

kijken naar beelden, luisteren naar eerder

geschreven muziekstukken of liederen, kijken

naar filmbeelden om gaandeweg te komen 

 

tot een geheel eigen MEMORY SOUND.

Uiteindelijk worden alle uitwerkingen

geëxposeerd in een eigen kindertentoonstelling.

 

Bij beeldend kan de buitenexpositie

-MEERkunst-VRIJHEID op het water- 

worden bezocht die van april t/m september

2020 in het Wijchens meer te zien is. 

Met een diversiteit aan originele kunstwerken,

geplaatst te midden van water en groen, wordt

een wandeling langs het Wijchens meer een

verrassende ervaring, die tot overdenken stemt

over wat vrijheid nu eigenlijk inhoudt.

 

Indien het organisatorisch mogelijk is, kan een

kinderkunstwerk worden opgenomen in deze

bijzondere tentoonstelling.

 

NA INSCHRIJVING VOLGT EEN GESPREK MET DE

ICC-ER EN/OF BETROKKEN LEERKRACHTEN OM

VRAAG EN AANBOD OP ELKAAR AF TE

STEMMEN.

Voor dit project zijn subsidiegelden beschikbaar.

 

 

Bron: Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen



Voorstelling
W I J C H E N

Bestemd voor: 

Speellocatie:

Periode:

Duur: 

Lesbrief:

Theatergroep: 

 

Groep 7 en 8

Bibliotheek-Wijchen

20-21-22-23 april 2020

Nog niet bekend.

vanaf 2020 Op website.

De Stokerij

VOORSTELL ING  WIJCHEN :

OORLOG , . . . . .

STEL  JE  VOOR  DAT  HET  HIER  I S .

Stel je voor: het wordt oorlog in Nederland.

Hoe zou het zijn om opeens te moeten

vluchten voor bommen en raketten? Wat zou

jij inpakken, als je maar één boodschappentas

mee mag nemen?

Stel je voor: de EU valt uit elkaar en Nederland

komt terecht in een oorlog met Frankrijk,

Griekenland en Spanje? Zou je vluchten naar

Noord-Afrika of naar het Midden-Oosten?

Hoe overleef je als je geen Arabisch kunt

spreken of lezen en hoe verdraag je jaren in

vluchtelingenkampen, zonder school of

werkvergunning? Als je blauwe ogen je altijd

verraden als “nieuwkomer”?

Kortom: wat zou je doen als de situatie zoals

hij nu is, opeens precies omgekeerd is?

 

Op dit moment zijn er 65,6 miljoen mensen op

de wereld op de vlucht, binnen en buiten hun

land van herkomst. Nog meer dan tijdens de

Tweede Wereldoorlog. En ze komen ook

naar Nederland.  Maar wat als jij opeens

bescherming nodig hebt en ergens asiel wilt

aanvragen?

“OORLOG…” is een theatraal gedachte-
experiment dat het perspectief verandert;
waarmee Anne Rats een emotionele reis
maakt die we hopelijk nooit werkelijk
zullen ervaren. 
Haar nieuwste voorstelling maakt het
voor jong en oud mogelijk om, 
in de intimiteit van een kleine theaterzaal,
dingen te begrijpen die anders in het
nieuws  voor iedereen cijfers en
statistieken zouden blijven.
 

Bij belangstelling vanuit Beuningen kan deze

voorstelling ook in Theater  De Molen worden

gespeeld. 



Voorstelling
B E U N I N G E N

Bestemd voor: 

Speellocatie:

Periode:

Duur: 

Lesbrief:

 

Theatergroep: 

 

Groep 1 en 2

Theater 't Mozaïek-Wijchen

Week 7/10-11 februari 2020

50 minuten

Op website; te behandelen

na de voorstelling

Graasland

VOORSTELL ING  BEUNINGEN :

‘Wachten Op Kado’ is een voorstelling
over wachten en geduld hebben, maar
ook over uit de band springen, over
feesten en uitpakken. Over niet-
gebaande wegen betreden die je verder
brengen dan je had verwacht en over
een monster van een machine.

WACHTEN  OP  KADO
 

Ergens in een magazijn vol lege dozen werken

twee punctuele mannen. Zij vullen de dozen

met precisie en kado’s, alles volgens protocol.

De grote kadomachine spuwt stipt op

tijd presentjes, klaar om ingepakt en afgevinkt

te worden. Sokken moeten netjes

samengevouwen worden in een klein

doosje, een hoge hoed verdwijnt in een

goocheldoos en een dinosaurus hoort in een

oude doos. Waar dan ook is er altijd wel

een feest, dus er moeten kado’s gepakt en

gestapeld worden en er mag niets mis

gaan. Dan stokt de machine! Het enige dat eruit

komt is stof en een vreemd geluid. Maar dat is

moeilijk in te pakken… Dit hebben de mannen

nog nooit meegemaakt. Wat moeten ze doen?

Staat er iets over in de handleiding? Moeten ze

wachten op kado’s? Tegen alle bedrijfsregels in

nemen ze, onzeker maar doelbewust, het heft in

eigen hand. Als de kado’s niet naar hen komen,

dan komen zij wel naar de kado’s. En er is haast

bij, want er leeft altijd wel iemand in de Gloria.



kinderboekenweek
A A N B O D  W I J C H E N

bestemd voor: 

Locatie

Periode:

Duur: 

Aantal:

Groep 3 en 4

Bibliotheek-Wijchen

Week 40-41/oktober 2019

45 - 60 minuten

Er is ruimte voor 25 groepen.

 

KINDERBOEKENWEEKBEZOEK

ZOEF . . .BOEK  JE  TR IP  EN  GO !

Activiteiten voor individuele kinderen in de
bibliotheek: 
4 oktober om 15:00 uur
Marte Jongbloed
Marte Jongbloed is bekend van de serie over Herre.
Herre's vader is al 8 jaar spoorloos verdwenen op de
Noordpool. Nu is zijn moeder overbezorgd, Herre
mag bijna niks. Toch komt hij in allerlei gevaarlijke
situaties door zijn nieuwe buren, meneer en
mevrouw Teunissen. Marte gaat in gesprek met
kinderen over het schrijven van deze verhalen
Voor kinderen vanaf groep 6. Toegang gratis
11 oktober
Night at the library
Slapen in de bieb, dat is nog eens cool! Kinderen
kunnen, met een van hun ouders een tentje huren,
om te overnachten in de bibliotheek. Natuurlijk
organiseren we allerlei activiteiten om je uit de
slaap te houden. Onder andere een college over
Tijdreizen, een workshop GIF-jes maken...en nog
veel meer.
Na de zomervakantie volgt meer informatie over
aanmelden, prijs, de activiteiten en dergelijke.
Zoef....boek je trip en go
 Ook individuele kinderen kunnen opdrachten over
Land, Zee, Lucht en Fantasie doen in de bibliotheek.
Deze opdrachten zijn vooral gericht op kinderen
van Groep 5 en 6, maar kunnen ook door jongere en
oudere kinderen gedaan worden. Iedere dag dat de
bibliotheek open is kunnen deze activiteiten worden
gedaan.

VL IEGENS  VLUGGE  VERHALEN

VERTELLER  MET  Z IJN  VEHIKEL
bestemd voor: 

Speellocatie:

Periode:

Duur: 

 

 

 

Groep 7 en 8

op school/groepslokaal

Week 40-41/oktober 2019

30 minuten

 

 

In de bibliotheek check je in voor een reis met

verschillende vehikels. De Nooitlek, de rode

kraanwagen, de grote glazen lift, het malle ding

van Bobbistiek. Welk voertuig ontvoert je waar

naar toe? Dit bibliotheekbezoek voor de

Kinderboekenweek is een spannende

ontdekkingsreis waarin kinderen ervaren hoe

boeken je de wereld kunnen laten zien.

❶ Reisleider ZOEF! presenteert de Boek je Trip test,

met vehikels uit boeken die kinderen tegenkomen

bij het maken van hun trip.

❷ Ze reizen in groepjes over land, zee, lucht en

hun fantasie brengt ze overal.

❸ Door het doen van opdrachten brengen ze hun

eigen verhaal in kaart en verdienen ze onderdelen

voor een vehikel

❹ Bij de afsluiting ontstaan nieuwe voertuigen

waarmee we de toekomst in kunnen!

In dit bezoek staat het boek Wat me nu toch

gebeurde op weg naar school... van Davide Calí

centraal.

Ook de vliegensvlugge Verhalenverteller is weer te

boeken voor groep 7 en 8. In een half uur vertelt hij

over 7 bekroonde boeken voor kinderen uit de

bovenbouw. Snel, interactief en

enthousiasmerend. Dit keer mer een

verhalenvehikel (hoe die er precies uit gaat zien,

is nog niet bekend, maar denk in de richting  van

een hometrainer met Jacobsladder of een

baristafiets waarin heerlijke verhalen gebrouwen

worden. Welke boeken er in zitten is ook nog niet

bekend, dat is afhankelijk van de keuze die

gemaakt wordt door de Griffel- en Penseeljury.



kinderboekenweek
V O O R S T E L L I N G  W I J C H E N - B E U N I N G E N

Bestemd voor: 

 

Locatie:

 

Periode:

 

Duur: 

Lesbrief:

Theatergroep: 

 

Groep 1 en 2 Wijchen

Groep 3 en 4 Beuningen

Bibliotheek-Wijchen of

Molenhuis Beuningen

26-27-30 september 2019

1 oktober 2019

45 minuten

n.v.t.

Klein Amsterdam

Producties

KBW -VOORSTELL ING

 

In deze solovoorstelling maken kinderen op

speelse wijze kennis met de ruimtevaart, het

leven als astronaut én met onze mooie maar

kwetsbare planeet. Het astronautje is

geïnspireerd op de belevenissen en ervaringen

van astronaut André Kuipers. Hij woonde en

werkte meer dan een half jaar in het

internationale ruimtestation ISS. 

 

Eerder verschenen al vijf boeken over het

astronautje. André Kuipers is dit jaar tevens de

schrijver van het prentenboek voor de

Kinderboekenweek 2019. De boeken worden

geïllustreerd door Natascha Stenvert. Deze

voorstelling wordt ontwikkeld in nauwe

samenwerking met André Kuipers.

 

De kleutergroepen uit Wijchen die de

voorstelling bezoeken, kunnen na de

voorstelling de Jeugdafdeling verkennen aan

de hand van een aantal kleine opdrachtjes.

Deze opdrachtjes zijn snel in korte tijd uit te

voeren en hebben te maken met reizen in de

ruimte. Als je je groep inschrijft voor de

voorstelling, kun je meteen aangeven of je

gebruik wil maken van deze activiteit.

Hoe word je een goede astronaut? Moet je
hoog durven klimmen? Goed kunnen
sporten? Weten waar de planeten staan? 
André het astronautje neemt je mee naar
een bijzondere plek en verklapt daar een
geheim…

ANDRE HET ASTRONAUTJE



dramalessen
B A S I S M E N U  W I J C H E N - B E U N I N G E N

Bestemd voor: 

 

Locatie:

Periode:

 

Duur: 

 

 

 

Groep 3 en 4

Groep 7 en 8

speel- of gymzaal op school

hele schooljaar

op dinsdag-op afspraak

2 lessen

 

DRAMALESSEN  IN  BASISMENU

Het cultuurknooppunt is zeer verheugd dat zij

voor het komende schooljaar de vakdocent

drama, Chris Hillen, aan zich heeft weten te

binden. Chris verzorgt bij inschrijving de

volgende lessen:

Mijn naam is Chris Hillen, ik ben 24 en ik ben
theaterdocente, theatermaakster en speelster,
in 2017 afgestudeerd aan ArtEZ hogeschool
voor de kunsten in Zwolle. Daarnaast verdiep
ik me nu nog in het musicalgenre op de
MusicAllFactory in Tilburg.
Ik kom uit Nijmegen en ben na mijn studie in
Zwolle verhuisd naar Wijchen. Ik sta
enthousiast voor de klas en vind het leuk om
leerlingen samen te laten spelen en plezier te
laten beleven door middel van drama, en ze
ondertussen belangrijke vaardigheden bij te
brengen en in aanraking te laten komen met
theater.

GROEP  3  EN  4

Voor groep 3/4 bied ik in het Basismenu

dramalessen aan die zich vooral richten op het

gebruiken en ontwikkelen van de fantasie en op

het ervaren van wat het eigen lichaam kan en

wat de stem kan. Plezier maken en samen

theater spelen, met duidelijke kaders.  

Deze lessen kunnen op zichzelf staan, maar in

overleg met de school ook aansluiten bij het

thema van andere lessen of een project.

GROEP  7  EN  8

Voor groep 7/8 bied ik in het Basismenu

dramalessen aan die zich vooral richten op het

spelen van karaktereigenschappen en emoties,

waarbij de leerlingen leren hun fysiek, mimiek

en stem in te zetten om iets uit te drukken.

Daarnaast kan het gaan om het samen

uitspelen van een scène met daarin een

probleem en het gezamenlijk oplossen van dit

probleem. Samen theater spelen en jezelf laten

zien aan het publiek!

Deze lessen kunnen op zichzelf staan, maar in

overleg met de school ook aansluiten bij het

thema van andere lessen of een project. 

 

Daarnaast kan ik, in plaats van losse lessen te

geven, ook ingezet worden als dramacoach bij

de groep-8-musical, om te werken aan

rolverdieping of specifieke scènes/liedjes.



cultuur met kwaliteit
M U Z I E K A A N B O D  C M K  W I J C H E N - B E U N I N G E N

CMK -MUZIEK  2019 -2020

De CMK scholen kunnen dit schooljaar, naast

de reguliere muzieklessen, wederom kiezen uit

inzet van een muziekvakdocent óf een keuze

per groep uit het CMK aanbod zoals dat op

EDSO staat met de vermelding CMK-.

Zie voor meer info het onderstaande.

Deze keuze/inzet kan worden vastgelegd  met

de coördinator muziek Anne-Marie.

De inzet van een muziekvakdocent gaat

uiteraard ook in samenspraak met haar en op

maat voor de school.

Het project Cultuur Met Kwaliteit -leerlijn
muziek, zet in op de groepen die geen reguliere
muzieklessen hebben van een muziekdocent.
De tegenprestatie van de school is dat
muziekeducatie staat beschreven in het
schoolplan en dat men meedenkt over de
borging van de muziekeducatie.
De site van het Cultuurknooppunt gaat ook een
rol spelen in deze borging, in het tabblad
 “Muziekpunt”. Op dit moment wordt er
gewerkt aan deze muzikale omgeving en komt
het materiaal ook beschikbaar voor alle
betrokken partijen, binnen- en buitenschools.
 
Het project CMK loopt in ieder geval nog in het
schooljaar 2019-2020. Aan het einde van dit
jaar zal duidelijk worden of er nog een vervolg
komt en hoe dit vervolg er dan gaat uitzien.
Ook of er dan nog nieuwe scholen kunnen
aanhaken.
Voor meer informatie kun je contact opnemen
met Anne-Marie Dennissen.

CMK -AANBOD  GROEP  1 ,  2  EN  3
Voor de scholen die dit nog niet eerder hebben

gekozen biedt het CKP TROEF, en nu allemaal...

aan. Tijdens dit project gaan kinderen en

leerkrachten actief aan de slag met vier

domeinen van muziek: muziek maken, zingen,

luisteren en vastleggen. 

CMK -AANBOD  GROEP  6  EN  7
Componeren op de IPAD/workshop 4XM 

OF

Concert voor Rafiq/interactief schoolconcert

met het Gelders orkest:

18 juni 2020 in de Vereeniging - Nijmegen

Samen met het orkest en Eric Robillard zingen

de leerlingen het ontroerende en spannende

verhaal over de elfjarige Rafiq, die alleen als

vluchteling in Nederland komt.

Leerlingen bereiden het concert in de klas voor

met behulp van een lespakket; laagdrempelige

lessen die vroegtijdig in het rooster zijn in te

plannen.

CMK -AANBOD  GROEP  8
Musicalbegeleiding op maat: 3 tot 4 gastlessen

op maat, n.a.v. hulpvraag leerkracht.
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