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Alle activiteiten in dit boekje  
zijn onder voorbehoud m.b.t.  

de ontwikkelingen van COVID-19.  
Check de website voor de  

meest actuele informatie en  
veiligheidsmaatregelen.
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“Duurzaamheid, 
ons ecosysteem 
én waterbeheer 
op het BUffet”
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natuur en Milieu buffet
 Groep
 1,2
 1,2
 1,2,3,4
 3,4
 4,5,6
 5,6
 7,8
 7,8
 7,8
 alle

Wetenschap en techniek buffet
 Groep
 5,6 

Wij kijken wij doen buffet
 Groep
 1,2
 3,4
 5,6
 7,8

product blz
Vreemde eend  12
Waar de wind woont 12
Vergeten dieren en verloren zaken 13
Werktuig 13

product blz
ik zie, ik zie, wat jij niet ziet! 25
beeldige knuffels 25
de verffabriek  25
Meisje aan het vensterraam 26
papercircuits  26

product blz
Kabouterpad  15
spelend leren 15
beestenboel op de boerderij 15
ieder vogeltje eet zoals het gebekt is 16
de bij hoort erbij 16
het wateravontuur 16
ibeleefpad 17
Weet wat je eet  17
Koe 3.0 18
opschoon actie!  18

product blz
het wat–lab 44

Nr
W1
W2
W3
W4

Nr
t1

erfgoed buffet
 Groep
 1,2
 alle
 3,4
 3,4
 4,5,6
 5,6
 5,6,7,8
 5,6,7,8
 5,6,7,8 Vo1
 6,7,8
 7,8

Nr
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e8
e9
e10
e11

Nr
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10

Kunst Muziek tapas
 Groep
 1,2,3,4
 3,4,5,6,7,8

 3,4,5,6,7,8
 5,6,7,8
 5,6,7,8
 5,6,7,8
 7,8
 7,8

Kunst Literatuur tapas
 Groep
 1,2
 3,4
 5,6
 
 5,6,7
 7,8

Kunst Beeldend tapas
 Groep
 1,2
 1,2,3
 3,4,5,6,8
 5,6,7,8
 7,8

Kunst Drama tapas
 Groep
 1,2,3,4
 1,2,3,4
 5,6,7,8
 5,6,7,8
 5,6,7,8
 5,6,7,8
 7,8
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Kunst Dans tapas
 Groep
 alle
 alle
 alle
 alle
 1,2,3
 3,4,5,6
 4,5,6,7,8
 4,5,6,7,8

 4,5,6,7,8
 5,6,7,8
 6,7,8
 

product blz
taal- en rekendans 26
de danstijdmachine (KbW - en toen?) 27
Vriendschap 27
de danssafari 27
dansen met prentenboeken 28
de dansmachine 28
de danstijd  28
over, achter, naast, voor, onder en 29
boven, ze komen allemaal door 
de dansreis 29
swingen met herinneringen  29
inspector X 30

product blz
uit-je fantasie  30
schimmenspel  30
en toen... 31
Maskerade  31
shaken met shakespeare  31
charlie, de ‘stomme’ held  32
theaterlessen - cast met Max  32
Mini het theater in! 
educatieve schoolvoorstelling  32
musical ‘de Vliegende hollander’ 

product blz
hee slangenvel, ik hoor je wel!  34
pling – plong – je eigen  35
muziekstuk componeren 
boomwhack–a–whak 35
iedereen speelt ukelele! 35
Muziek in de oorlog  36
stomp! 36
pop&classic4kids 36
Wij zeggen Nee! protesteren in een lied 37

product blz
botje bij 33
boekpromotie  33
de zee kwam door de brievenbus  33
(Kinderboekenweek 2020) 
het minimoppenfestival  34
find it! 34

Nr
K1
K2
K3
K4
K5

Nr
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13

K14
K15
K16

Nr
K17
K18
K19
K20
K21
K22
K23

K24

Nr
K25
K26
K27

K28
K29

Nr
K30
K31

K32
K33
K34
K35
K36
K37

product blz
overgisteren 20
leren bij Vincent van Gogh thuis 20
oma’s ladekastje 20
letterkist van dirk den drukker 21
elsie in het huysmuseum 21
bij de molen! 21
orgelkids doe-orgel  22
drukkerstaal 22
de romeinse tijd in brabant 22
begrijp Vincent 23
eerste gemotoriseerde vlucht in Nederland 23

Speciaal buffet
 Groep
 alle
 alle
 1,2,3,4
 5,6,7,8
 5,6,7,8
 3,4,5,6,7,8
 leerkrachten
 leerkrachten

 leerkrachten
 leerkrachten

product blz
speeddaten met de kunsten  39
door de bril van annie M.G.  39
Willy, het theaterspookje  39
los met Jeroen bosch  40
Wie deed het?! Mysterie in het theater  40
Kijkje achter de schermen 40
Gitaar of ukelele voor beginners 41
beeldend in de klas, dans in de klas, 41
theater in de klas, Muziek in de klas 
proces gerichte didactiek 41
creativiteit en professionele communicatie  42

Nr
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8

s9
s10

Extra info 
 blz
Kinderburgemeester 44
alle partners op een rij & inschrijven 45



dag allemaal,

een gemeentelijk aanbodboekje van Koepel, in een onzekere periode veroor-
zaakt door het coronavirus. een gezondheidscrisis die velen van ons nog nooit 
hebben meegemaakt en hopelijk ook nooit meer zullen meemaken. het geeft 
ons een unheimisch gevoel: afstand houden, je kinderen thuishouden van school, 
binnen blijven, je vader of moeder niet mogen bezoeken in het verzorgingste-
huis, enzovoorts. Wanneer zijn de strenge maatregelen weer over en kan het 
leven weer zijn normale gang gaan? Wordt het ooit nog als voorheen of moeten 
we met elkaar echt ons leven en onze aarde anders gaan inrichten en benaderen? 
persoonlijk denk ik van wel. Met elkaar moet het anders en kan het anders en dat 
gaat ons lukken!

Het lesgeven aan kinderen via digitale middelen zoals ZOOM of TEAMS  was en 
is serieus wennen. leerlingen missen het directe contact met klasgenootjes en 
leerkracht. Maar de leerkracht mist ook zijn of haar leerlingen. ik hoorde kortge-
leden een leerkracht zeggen dat hij zich zonder leerlingen in zijn klas geen leer-
kracht voelt. hij mist de interactie met zijn leerlingen. begrijpelijk, want je wil 
met leerlingen een gesprek aangaan en ze direct helpen met een moeilijke 
staartdeling of wat dan ook. ik heb veel respect voor ouders die plotseling wer-
den aangezet om ook ‘te onderwijzen’. Al doen mama of papa nog zo hun best en 
helpen ze hun kinderen met de schoolvakken, ze zijn geen meester of juf. ze zijn 
op de eerste plaats ouder en laat dat vooral zo blijven.

We hebben niet lang geaarzeld om een aanbodboekje uit te brengen voor het 
schooljaar 2020-2021. Bij het ter perse gaan van dit aanbodboekje wisten we nog 
niet of alles in september weer redelijk normaal zou draaien. dat risico hebben 
we bewust genomen, want alles wat we dit schooljaar niet kunnen uitvoeren kan 
het volgende schooljaar hopelijk wel worden uitgevoerd. Veel van het kunst en 
cultuuraanbod is niet seizoensgebonden of schooljaar gebonden. dat geeft ons 
extra ruimte om hier flexibel mee om te gaan. 

anders ligt dat bij de NMe (natuur en milieueducatie). deze activiteiten en pro-
jecten zijn juist wel vaak gebonden aan een seizoen. in de winter zijn de honing-
bijen niet actief om maar een voorbeeld te noemen. en juist nu, en in de komen-
de jaren, willen we vanuit Koepel meer en meer het accent op natuur en milieu-
activiteiten leggen. ik juich dit van harte toe. 
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het beheren en behouden van onze natuur is van essentieel belang. aandacht 
hebben voor het milieu en onze leerlingen bewust maken van het feit dat echt 
iedereen zijn steentje bij moet dragen, willen we het leefbaar en aangenaam 
houden in onze gemeente. daar wil ik me als bestuurder samen met u hard voor 
maken. 

tijdens de coronamaatregelen hebben mijn vrouw en ik veel in de tuin gewerkt 
en in het bos gewandeld. We hebben ervan genoten en ontdekte maar weer eens 
hoe belangrijk groen om ons heen is. het is wetenschappelijk bewezen dat je in 
een groene omgeving sneller geneest van eender welke ziekte. ik vind het ont-
zettend belangrijk dat jonge mensen de natuur leren ontdekken als een waarde-
vol en kostbaar goed en als een onmisbaar element. het is fantastisch dat onze 
marktplaats voor kunst- cultuur en natuureducatie Koepel de samenwerking 
toentertijd heeft gezocht met onze lokale natuurminnende organisaties als het 
iVN, de VVel, de bijenhouders vereniging en Menmoerhoeve. Nieuw is de samen-
werking met bollendonk. ik waardeer dit enorm en hoor van het onderwijs dat zij 
blij zijn met de bezoeken aan verschillende natuuractiviteiten op locatie. blijf dit 
doen zou ik zeggen. 

tot slot wil ik nog opmerken dat het vooral de kunsten, in de volksmond “de 
creatieve vakken”, zijn geweest die in deze crisistijd hebben laten zien dat zij 
troost, verbinding en plezier gaven aan jong en oud. Naar mooie muziek luiste-
ren, tekenen of schilderen, een goed boek lezen of gedichtjes maken. het geeft 
je voldoening en doet je even vergeten dat het best een spannende tijd is 
geweest voor ons allemaal. zelf luister ik graag naar mooie muziek. “Muziek 
brengt je geest tot rust als het stormt in je gevoel”. deze quote las ik onlangs 
ergens en ik ervaar dit persoonlijk ook zo. 

ik wens heel het onderwijs met dit prachtige, gemeentelijk brede kunst-, cultuur- 
en natuuraanbod van Koepel veel vreugde, voldoening en leerzame momenten 
toe! Geniet met elkaar en blijf creatief!

Ger de Weert, Wethouder cultuur

hanne poos, Koepel
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Waar de wind woont
Wie Walvis 

Groep 3,4: een jongen is helemaal alleen. alles en iedereen is weg 
en het enige dat klinkt is de wind. de jongen wil helemaal niets 
met de wind te maken hebben. de wind heeft immers alles kapot 
gemaakt. hij besluit de wind te gaan vangen en op te sluiten. Maar 
dat is helemaal niet makkelijk! hoe vang je de wind? en hoe laat je 
de wind ophouden met lawaai maken? langzaam leert de jongen 
meer en meer over de wind en ziet dat de wind ook heel handig en 
zelfs grappig is. hij zal de wind moeten gebruiken om op een bete-
re plek te komen. Maar om zich te laten meewaaien door de wind 
moet hij alles loslaten. en of hij dat durft… ‘Waar de wind woont’ 
is een poëtische voorstelling met muziek geïnspireerd op flamenco 
en fado, over de weg kwijtraken en hem beetje bij beetje terug 
proberen te vinden. 

Vakdocent: bezoek voorstelling en een actieve les door een vak-
docent van Nieuwe Nobelaer. de les sluit aan bij kerndoel 54 en 55 
(TULE) en stimuleert de competenties  creërend- en reflecterend 
vermogen (dcl). 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

vreemde eend
een coproductie van het laagland en sally dansgezelschap Maastricht

Groep 1,2: “Goeiemorgen buur, goeiemorgen buuf!” alles is netjes, 
rustig en onder controle in de straat van buuf en buur. totdat er 
een nieuweling naast hen komt wonen. Met de komst van deze 
vreemde eend wordt de straat op zijn kop gezet. staan buuf en 
buur open voor deze nieuweling? is er wel plek op het picknick-
kleed voor een derde persoon? en wie is hier nu eigenlijk de 
vreemde eend?

een actueel verhaal verpakt in een speelse mix van dans en spel,  
in een bijzondere samenwerking van sallY dansgezelschap Maas-
tricht en theatergezelschap het laagland.

Vakdocent: bezoek voorstelling en een actieve les door een vak-
docent van Nieuwe Nobelaer. de les sluit aan bij kerndoel 54 en 56 
(TULE) en stimuleert de competenties creërend- en reflecterend 
vermogen (dcl).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl – 076 5045200

Nieuwe Nobelaer
Muziektheater, dans – lesbrief – Kijken: 50 min. doen 45 min. – digitaal beschikbaar

Nieuwe Nobelaer
Theater en dans – Lesbrief – Kijken 50 min. + 15 min. workshop na afloop van de 
voorstelling – doen 45 min.ond
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Werktuig 
pNttheater 

Groep 7,8: erik verhuist met zijn ouders naar Guisbalg; een dorp 
waar nooit iets gebeurt. Maar dan ontmoet hij Jan. Jan neemt hem 
op sleeptouw en samen ontdekken de jongens een verlaten schuur. 
op een nacht kijkt erik met zijn verrekijker uit zijn raam en ziet er 
licht branden. het wordt echt spannend als ze een opdracht vinden! 
de jongens gaan op onderzoek uit naar de geheimzinnige bewoner. 
steeds is er een nieuwe opdracht die erik en Jan moeten uitvoeren. 
al snel verliezen ze zich in hun eigen verbeelding. totdat de werke-
lijkheid hen inhaalt… Werktuig is een mysterieuze en speelse ver-
teltheatervoorstelling over vriendschap, fantasie, nieuwsgierigheid 
en verantwoordelijkheid. twee spelers vertellen een verhaal, dat zij 
muzikaal begeleiden met geluiden van gereedschappen. het ver-
haal is geïnspireerd op het nummer What’s he building in there van 
tom Waits.

Vakdocent: bezoek voorstelling en een actieve les door een vakdocent 
van Nieuwe Nobelaer. de les sluit aan bij kerndoel 54 en 55 (tule) en 
stimuleert de competenties creërend- en reflecterend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl – 076 5045200

Vergeten dieren en verloren zaken

duda paiva company

Groep 5,6: Welkom in de winkel van mijnheer ut, waar bijzondere 
planten en dieren tot leven komen. Maak kennis met de laatste dodo 
en de magische buidelwolf, de nieuwsgierige rinoceros en de greti-
ge vleesetende plant. Mijnheer ut houdt van álles in zijn winkel. 
daarom verkoopt hij liever niks. Want waar blijven dingen als ze weg 
zijn? en wat zou er van mijnheer ut overblijven als hij zijn winkel niet 
meer heeft? als op een dag mevrouw caterpillar langskomt om de 
huur op te halen, blijkt de kassa leeg, maar de winkel zelf staat vol 
kostbaarheden. dus besluit mevrouw caterpillar wat uit te zoeken. 
als zij haar oog op de dieren laat vallen, moet mijnheer ut alle zeilen 
bijzetten om de winkel te redden. Gelukkig staat hij er niet alleen 
voor: de dieren komen in opstand en de plant bedenkt een list. 

Vakdocent: bezoek voorstelling en een actieve les door een vak-
docent van Nieuwe Nobelaer. de les sluit aan bij kerndoel 54 en 55 
(TULE) en stimuleert de competenties creërend- en reflecterend 
vermogen (dcl).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl – 076 5045200

Nieuwe Nobelaer
theater – lesbrief – Kijken 45 min. – doen 60 min.

Nieuwe Nobelaer
theater – lesbrief – Kijken: 60 min. doen 60 min. 
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Spelend leren
Groep 1,2: ‘spelend leren in speeltuin hoge Neer’ speelt in op de natuurlijke behoefte 
van leerlingen om te spelen en te leren. Met eenvoudige interactieve opdrachten rond-
om zand en water worden de leer lingen uitgedaagd tot onderzoekend leren. spelender-
wijs ontdekken en onder vinden ze de eigenschappen en kenmerken van water.

Begeleiding: het lespakket bestaat uit een handleiding, een 5 tal opdrachtenkaarten, 
een  puzzel en onderzoeksmateriaal. in groepjes van 4/5 leerlingen onder  begeleiding 
van een volwassene worden de opdrachten uitgevoerd. 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl

Beestenboel op de boerderij
Groep 1,2,3,4: op de boerderij wonen veel dieren. hoe leer je nou het meeste over 
deze dieren? door ze in het echt te zien! er is een mooie route uitgezet met houten 
huisjes. de leerlingen van groep 1-2 ontdekken via een spel hoe de beesten op de 
boerderij eruit zien. Groep 3-4 leert meer over de andere dieren die rondom de boer-
derij leven. 

Begeleiding: lesmateriaal voor in de groep: plattegrond van de Menmoerhoeve met 
de dieren die er wonen. er is begeleiding tijdens de route van de boer. Vooraf groepjes 
maken met elk 1 begeleider. 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl 
bij calamiteiten: info@menmoerhoeve.nl – 076 5961602

Kabouterpad 
Groep 1,2: het kabouterpad is een ontdekkingsroute in de hooiberg. daar staan tien 
 kabouterpalen. elke kabouterpaal bevat een leuke belevingsopdracht die de zin-
tuigen prikkelt. bij het kabouterpad gaat het om de beleving van biodiversiteit in je 
eigen omgeving. 

Begeleiding: onder begeleiding van de leerkracht en hulpouders gaan de leerlingen 
het kabouterpad ontdekken. de begeleider krijgt een rugzakje mee waarin opdracht-
kaarten zitten en materialen die nodig zijn om de opdrachten goed uit te kunnen 
voeren. let op: goede schoenen of stevige laarzen dragen. 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl

omgeviNgsdieNst middeN- eN west-brabaNt/KoePel
Natuur & Milieu – Gratis – Najaar en voorjaar – 1,5-2 uur

KoePel/madese NatuurvrieNdeN
Natuur & Milieu – Gratis – lente/zomerperiode tijdens openingsuren speeltuin hoge Neer – ±1,5 uur 
digitaal beschikbaar

meNmoerhoeve/KoePel
Natuur & Milieu – Gratis – 1 maart t/m 1 november – ±1,5 uur – digitaal beschikbaar

n1

n2

n3
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Ieder vogeltje eet zoals het gebekt is

Groep 3,4: in het natuurmuseum bekijken we de verschillende vogelfamilies en ontdek-
ken dat de vorm van de snavel en de rest van het lichaam te maken heeft met de leef-
wijze. daarna gaan we bij de Westpolderplas zelf met verrekijkers de vogels spotten. 

Begeleiding: een handleiding en leskist. de groepsleerkracht geeft zelf de voorberei-
dende les (zeer aanbevolen) iVN-medewerkers verzorgen de excursie. hulpouders en 
leerkracht assisteren. Vervoer per auto van museum naar de Westpolderplas en terug. 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl 
bij calamiteiten: Jan Nuijten, jannuijten@home.nl – 0165 504348 of 06 23145895

De bij hoort erbij
Groep 4,5,6: bijen zijn heel bijzondere insecten en ook nog eens heel belangrijk. Wist 
je dat onze voedselvoorziening voor een groot deel afhankelijk is van de bestuivende 
arbeid van bijen? Vooral de honingbijen zijn heel speciaal. 

Begeleiding: een lespakket met opdrachten voor de leerlingen. de leerlingen bezoe-
ken imkerij den hill (hilsebaan 91). de groepsleerkracht geeft zelf de lessen en de 
imker geeft uitleg over het bijenvolk. 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl

Het wateravontuur
Groep 5,6: Je kent ze misschien wel, die schoolplaten van sloot en plas over alles wat 
onder water leeft. het is nog leuker om al die diertjes in het echt te zien. Met schep-
netjes en emmers ga je op ontdekkingstocht en het zal je verrassen wat je allemaal 
tegenkomt.

Begeleiding: de leerlingen gaan op excursie en gaan aan de slag met doekaarten.  
de groepsleerkracht geeft zelf de lessen. iVN-medewerkers leiden de excursie met 
hulp ouders en leerkracht. let op: laarzen zeer aan te bevelen. 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl 
bij calamiteiten: Jan Nuijten, jannuijten@home.nl – 0165 504348 of 06 23145895

KoePel
Natuur & Milieu – Gratis – het hele schooljaar – ±1,5 uur

bijeNgilde etteN-leur/KoePel
Natuur & Milieu – Gratis – april t/m september – 1,5 uur

omgeviNgsdieNst middeN- eN west-brabaNt/KoePel
Natuur & Milieu – Gratis – april t/m oktober – 1,5 uur

n4

n5

n6
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Weet wat je eet 
Groep 7,8: Via een actief lespakket leren leerlingen meer over voeding en gezonder 
te eten. tijdens het bezoek aan de biologische volkstuin krijgen de leerlingen com-
post en zaadjes om een moestuinfles te vullen en de inhoud te laten groeien. 

Begeleiding: informatieboekje lesprogramma. het groenteboekje: een kaartenboek-
je met  informatie. Instructieblocnotes: hoe maak je een moestuinfles?  Educatieve 
film: Van grond tot mond. Vrijwillige tuinders begeleiden de leerlingen in de volks-
tuin. Let op: zorg ook voor het transport van de zelf gemaakte flessen. 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl

iBeleefpad
Groep 7,8: ibeleefpad is een bomenproject; een spannend en leerzaam avontuur in 
de  buitenlucht! Met een gps in de hand gaan de leerlingen op pad in Natuurgebied 
pannenhoef en daar vinden ze een heleboel uitdagende opdrachten. 

Begeleiding: er zijn gps-apparaten beschikbaar en een docenten handleiding. er is 
een iVN-begeleider in Natuurgebied pannenhoef aanwezig om uitleg te geven over 
het gebruik van de gps.

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl

omgeviNgsdieNst middeN- eN west-brabaNt/KoePel
Natuur & Milieu – Gratis – Najaar en voorjaar – ±1,45 uur

beeldloKaal, marja reNiers/KoePel
Natuur & Milieu – Gratis – Mei t/m juli – bezoek volkstuin Kokkestraat – ±2 uur – digitaal beschikbaar
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Opschoon actie! 
Alle groepen:  Meer dan 100.000 Nederlanders komen jaarlijks in actie voor een 
schone buurt tijdens de landelijke opschoondag! een leuke en laagdrempelige 
manier om meer bewustzijn en activiteit rondom zwerfafval te creëren. ook leer-
lingen  kunnen als groep of als hele school de wijk in om zwerfafval te prikken. Naast 
deze opruimacties is er ook de mogelijkheid om met educatielessen op maat zwerf-
afvalproblematiek onder de aandacht te brengen. de Grondstoffenbus (een rijdend 
klaslokaal) is een mooi initiatief om leerlingen te leren waarom het scheiden van 
afval zo belangrijk is; afval is grondstof voor nieuwe producten. 

Begeleiding: de gemeente etten-leur draagt zorgt voor materialen m.b.t. de opschoon-
actie. duur bezoek grondstoffenbus: 60 minuten voor maximaal 15 personen. begelei-
ding is door een medewerker van de Grondstoffenbus.

Contact: william.segeren@etten-leur.nl – 076 5024164

gemeeNte etteN-leur
Natuur & Milieu – Gratis – rondom de landelijke opschoon actie (21 maart 2021), het hele schooljaar 
in overleg – bezoek grondstoffenbus: 60 min. 

Koe 3.0
Groep 7,8:  de leerlingen onderzoeken via uitdagende opdrachten in één les de 
essentie van het dier de koe en hoe de koe zijn plaats in de maatschappij heeft inge-
nomen. de melkkoe wordt vanuit verschillende visies belicht er wordt aandacht aan 
de bio-industrie besteed, de biologische koe, de circulaire landbouw en de gevolgen 
voor het milieu. de leerlingen van groep 7 en 8 bezoeken in de tweede les de zorg-
boerderij de bollendonk. dit is een moderne boerderij met een eigentijdse melkro-
bot. in les drie maken de leerlingen de complexe opdracht: hoe ziet het ‘landschap’ 
van de koe 3.0 er in 2030 uit? 

Begeleiding: de groepsleerkracht geeft zelf de eerste en derde les. de leerlingen 
bezoeken in de tweede les de zorgboerderij de bollendonk. sluit aan bij kerndoelen 
41 en 55 en stimuleert de competenties: onderzoekend, creërend en reflecterend 
vermogen.

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl 
bij calamiteiten: zorgboerderijdebollendonk @outlook.com

Zorgboerderij de bolleNdoNK/beeldloKaal
Natuur&Milieu – Gratis – lespakket – digitaal beschikbaar – 3 lessen (2e les is de rondleiding) 
periode in overleg
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Overgisteren
Groep 1,2: tijdens het museumbezoek helpen de leerlingen Jan de Museumman met 
zijn werk en leren zo van alles over de begrippen ‘museum’,‘vroeger’ en ‘bewaren’. 

Begeleiding: door museummedewerker, leerkracht en hulpouders. 
lesmateriaal voorbereidende les: Koffer Jan Museumman: de koffer bevat een lesbrief, 
prentenboeken, woordenschatmaterialen en voorwerpen uit het museum. Vermeld 
vooraf of je hiervan gebruikt gaat maken. dan wordt daar rekening mee gehouden 
tijdens het museumbezoek.

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl  
bij calamiteiten: 076 5034244 – secretaris@streekmuseumettenleur.nl

Leren bij vincent van gogh thuis
Alle groepen:  bezoek het Van Goghhuis en combineer dit met één van de leuke 
extra’s op  educatiegebied. Van speurtocht tot i-padspel. 

Begeleiding:  een bezoek in combinatie met een rondleiding of workshop vereist 
geen speciale voorbereiding van de docent. een medewerker van het museum bege-
leidt de leerlingen. 

Contact: vincent@vangoghhuis.com – www.vangoghhuis.com

Oma’s Ladekastje
Groep 3,4: Kinderen van nu hebben maar een druk leven: school, sportclub, muziek-
les,  buitenspelen en zo lang mogelijk gamen of tv-kijken. Wat deden jouw opa en 
oma eigenlijk toen ze klein waren? in het museum ontdekken de leerlingen dat de 
kinderen van toen het net zo druk hadden als die van nu. Met verschillende activitei-
ten leren ze wat voor werk en spelletjes er vroeger gedaan werden.

Begeleiding: een ladekastje met voorwerpen, een lesbrief, een digibordles, boeken 
en een cd. het project bestaat uit drie lessen. een medewerker van het museum 
verzorgt de derde les in het museum. 

Contact: secretaris@streekmuseumettenleur.nl 

streeKmuseum etteN+leur
erfgoed – Gratis – in overleg – 1,5 uur (laatste les in het museum)

viNceNt vaN goghhuis ZuNdert
erfgoed, nieuwe media – V.a. €2,50 per leerling – het hele schooljaar (ma. di. gesloten), school regelt 
zelf het vervoer – 60, 120 of 180 min.

streeKmuseum etteN+leur
erfgoed – Gratis – het hele schooljaar, periode in overleg – 1,5 uur (in museum)E1

E2

E3
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Letterkist van dirk den drukker
Groep 3,4:  dirk den drukker heeft in een oude kist veel spullen bewaard. Maar 
vergeet achtige dirk weet nooit waar zijn kist staat. Met de leerlingen gaat hij op 
zoek. daarna gaan ze kijken wat er in die raadsel achtige kist zit. als beloning voor het 
vinden gaan de leerlingen vervolgens leuke dingen doen.

Begeleiding: als voorbereiding op het bezoek ontvangen de leerlingen en de leer-
kracht één week van tevoren een brief van dirk den drukker om de spanning op te 
voeren. begeleiding is door dirk. 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl 
bij calamiteiten: info@nederlandsdrukkerijmuseum.eu t.a.v. frans de Nijs  
076 5034826

Elsie in het Huysmuseum
Groep 4,5,6: in het huysmuseum in etten-leur maken leerlingen kennis met de fasci-
nerende wereld van de psychiatrie en met elsie. zij woonde vroeger in huize antonius 
en neemt de leerlingen mee in de voor hen onbekende wereld van de psychiatrie. ze 
leren alles over emoties, erfgoed van de psychiatrie en elsies leven.

Begeleiding: de groepsleerkracht begeleid één groep en onderzoekt d.m.v een speur-
tocht en opdrachtkaarten de wereld van ‘elsie en de psychiatrie’. Juf els neemt de 
andere groep mee naar het schooltje waar zij zich verkleden en het emotiespel spelen. 
hulpouders begeleiden de leerlingen. sluit aan bij kerndoel 34, 51 en 54 (tule). stimu-
leert de competenties reflecterend, creërend en onderzoekend vermogen.

Contact: het hele schooljaar – onderwijs@nieuwenobelaer.nl

Bij de molen! 
Groep 5,6: de leerlingen leren alle ins en outs over molens. ze ontdekken dat er veel 
verschillende molens zijn en welke energiebronnen er worden gebruikt om de molens te 
laten werken. in twee lessen bereiden ze zich voor om een van de molens in etten-leur, 
Korenmolen de lelie te bezoeken. tijdens dit bezoek werken de leerlingen aan opdracht-
kaarten en leren ze nog meer over de molen uit de eigen omgeving.

Begeleiding: 3 lessen. de leerkracht verzorgt zelf 2 voorbereidingslessen van 50 min. 
de molenaar verzorgt de rondleiding in de molen. hulpouders assisteren (1 ouder per 
4 leerlingen). Sluit aan bij kerndoel 56 (TULE). Stimuleert de competenties: reflecte-
rend, creërend en onderzoekend vermogen.

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl 

NederlaNds druKKerij museum
erfgoed – Gratis – het hele schooljaar – ±2 uur

het huysmuseum /streeKmuseum etteN+leur
erfgoed – Gratis – 60 min. – digitaal beschikbaar

erfgoed brabaNt /beeldloKaal 
erfgoed – Gratis – digitaal beschikbaar – 1,5 uur (lesbezoek Molen de lelie) – periode: di, wo, of do 
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Orgelkids Doe-orgel 
Groep 5,6,7,8: Met dit project maken de leerlingen kennis met het pijporgel. door 
zelf een doe- orgel te bouwen en te bespelen ontdekken ze niet alleen hoe orgelmuziek 
klinkt maar ook hoe het instrument werkt. optioneel: bezoek aan de lambertuskerk 
voor het grote kerkorgel.

Begeleiding: leskist bevat o.a. een lesbrief en een bouwpakket met onderdelen. Mede-
werkers van de orgelkring begeleiden de praktische les waarin het doe-orgel wordt 
op gebouwd. de overige lessen worden in overleg met de leerkrachten al dan niet bege-
leid door leden van de orgelkring. optioneel bezoek aan kerkorgel lambertuskerk. 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl

Drukkerstaal
Groep 5,6,7,8: tijdens dit bezoek waarin zetten en drukken centraal staan gaat de 
leerling zelf met losse letters en drukpersen aan de gang. ook wordt een boekje 
gemaakt van het vouwvel dat eerder op school is uitgedeeld. het museum verandert 
dus in een doe-museum.

Begeleiding: de leerkracht ontvangt een vouwvel van 16 pagina’s, waarvan de tekst 
ook gebruikt kan worden tijdens een voorbereidende les. Medewerkers van het 
 museum begeleiden de leerlingen. 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl 
bij calamiteiten: info@nederlandsdrukkerij museum.eu t.a.v. frans de Nijs 
076 5034826

De romeinse tijd in brabant
Groep 5,6,7,8, VO: 1: in iedere geschiedenismethode wordt het thema ‘de romeinen’ 
in Nederland behandeld. bij dit project kunnen de leerlingen zelfstandig aan de slag 
met de leskist vol voorwerpen en werkbladen.

Begeleiding: leskist met 32 archeologische voorwerpen (deels authentiek). een ver-
nieuwde docentenhandleiding, werkbladen, vergrootglas en achtergrond informatie. 
de leskist is ook te gebruiken als aanvulling op het lesboek. 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl

KoePel/beeldloKaal
erfgoed, muziek – Gratis – periode in overleg – 1 les max. 45 min. (multimedia) aangevuld met 1 praktijkles 
max. 60 min. – digitaal beschikbaar

NederlaNds druKKerij museum 
erfgoed – Gratis – het hele schooljaar – ±2 uur

erfgoed brabaNt/KoePel 
erfgoed – Gratis – het hele schooljaar – eigen invulling – digitaal beschikbaar
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Begrijp vincent
Groep 6,7,8: Maak kennis met het leven van Vincent van Gogh en zijn werk! de leer-
lingen  ontdekken in dit project dat het relatief korte verblijf van Vincent in etten een 
belangrijke invloed op zijn verdere leven heeft gehad.

Begeleiding: het pakket bevat een docentenhandleiding, een werkboek voor de leer-
lingen, 5 korte PowerPointpresentaties en een aflevering over Vincent van Gogh door 
het Klokhuis. de groepsleerkracht verzorgt zelf de lessen. Medewerkers van Van 
Gogh etten-leur verzorgen de rond leiding in de Van Gogh Kerk. 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl 
bij calamiteiten: luci de Weert 06 48825772 – info@vincentvangoghinetten.nl

Eerste gemotoriseerde vlucht 
in nederland

Groep 7,8: op 27 juni 1909 vloog er voor het eerst in ons land een echt vliegtuig: in 
Etten-Leur! Via een film wordt de vlucht belicht en wordt aandacht besteed aan  
s. heerma van Voss. Via een experiment wordt de leerlingen uitgelegd hoe het nu 
komt dat een vliegtuig kan vliegen. ze maken eigen ontwerpjes. 

Begeleiding: een medewerker van het museum verzorgt het programma. 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl 
bij calamiteiten: 076 5034244 – secretaris@streekmuseumettenleur.nl

vaN gogh etteN-leur 
erfgoed, beeldend – Gratis – in overleg – 45 min. (rondleiding Van Gogh Kerk) – digitaal beschikbaar

streeKmuseum etteN+leur 
erfgoed, techniek – Gratis – het hele schooljaar – 1,5 uur (in het museum)
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Beeldige knuffels
Groep 1,2,3: in deze les zetten we de knuffels van de leerlingen op een voetstuk. 
Want dat verdienen ze! We kiezen de mooiste verhalen, kleuren en techniek om 
samen met de leerlingen hun knuffel op papier te zetten. deze les past helemaal bij 
thema’s als ‘vriendschap’, ‘wie ben ik?’ en ‘gevoelens’. 

Vakdocent: een vakdocent van Nieuwe Nobelaer verzorgt deze les. leeg lokaal of 
speellokaal nodig. sluit aan bij kerndoel 54 (tule). stimuleert de competentie: 
creërend  vermogen. 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl

De verffabriek 
Groep 3,4,5,6,7,8: de leerlingen gaan zelf verschillende soorten verf maken. in de verf-
fabriek maken we een reis door de tijd en ontdekken zo hoe verf gemaakt is. We expe-
rimenteren in ons kleurenlab niet alleen met verf, maar ook met kleur en structuur. de 
leerlingen gebruiken hun zelfgemaakte verf om hun eigen kunstwerken te maken. 

Vakdocent: eén les. een vakdocent van Nieuwe Nobeler verzorgt deze les. de les sluit 
aan bij kerndoel 54, 55 en 56 (tule) en stimuleert de competenties: creërend- en 
reflecterend vermogen (DCL). 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl – 076 5045200

IK ZIE, IK ZIE, WAt JIJ nIEt ZIEt!
Groep 1,2:  Kijken en fotograferen met kleuters. lesprogramma over vormen en 
patronen. Wat is een vorm? Wat is een patroon? in ‘ik zie ik zie, wat jij niet ziet’ wor-
den de leerlingen uitgedaagd om anders te kijken naar hun omgeving. de leerlingen 
gaan in groepjes van 3 de ver borgen vormen en patronen zoeken en vastleggen met 
de fotocamera. in les 3 gaan de leerlingen samen het spel ‘ik zie, ik zie wat jij niet’ 
ziet spelen en reflecteren ze op de eerdere lessen. Waar hebben jullie de verborgen 
vormen en patronen gefotografeerd?

Vakdocent: de groepsleerkracht verzorgt zelf de les.  

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl – 076 5045200

Nieuwe Nobelaer
beeldende vorming – €90 (incl. materialen) – het hele schooljaar – 85 min. 

Nieuwe Nobelaer
Kunst, beeldend – €65 – het hele schooljaar – duur: 60 min.

beeldloKaal
beeldend – Gratis (docent op aanvraag €65 per les) – 3 lessen, les 1: 45 min. les 2: 60 min.  
les 3: 40 min. K1

K2

K3
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Meisje aan het vensterraam 
Het geheim van de Hollandse meester

Groep 5,6,7,8:  rembrandt van rijn, frans hals en Johannes Vermeer; hollandse 
meesters met een geheim. Welk geheim dat is, daar komen de leerlingen achter in 
deze creatieve les. We gaan met allerlei materialen én het geheim aan de slag om 
de mooiste schilderijen op een foto zo goed mogelijk na te bootsen. 

Vakdocent: eén les, verzorgd door een vakdocent van Nieuwe Nobelaer. de les sluit 
aan bij kerndoel 54 en 55 (tule) en stimuleert de competenties: creërend-, onder-
zoekend- en reflecterend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl – 076 5045200

papercircuits 
Groep 7,8: We gaan lichtgevende kunstwerken maken van papier/karton, kopertape, 
knoopcel batterijen en led lampjes. door een elektrisch circuit te maken kunnen de 
leerlingen hun eigen ontwerp licht laten geven. ze maken kennis met kunst, techniek 
en vormgeving.

Vakdocent: eén les. een vakdocent van Nieuwe Nobelaer verzorgt deze les. de les 
sluit aan bij kerndoel 54 en 55 (tule) en stimuleert de competenties: creërend- en 
reflecterend vermogen (DCL). 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl – 076 5045200

taal- en rekendans
Alle groepen: taal- en rekendans® betekent bewegend leren met dans, muziek, spel 
en beweging. aan de hand van de methode van de school, de leerdoelen en thema’s 
stellen wij in overleg met de leerkracht de lessen op maat samen. Woordenschat, tafels, 
spreekwoorden & gezegden, de klok, meten, sorteren… bewegend leren is leuk! 

Vakdocent: lesreek of losse workshops een vakdocent van Motionlab verzorgt de 
les(sen). de les sluit aan bij kerndoel: 54 en stimuleert de competenties creërend en 
onderzoekend vermogen.

Contact: claudia Verlind via claudia@motionlab.eu – 06 24799346

motioNlab
danseducatie – €75 per les – het hele schooljaar – 60 min. per les

Nieuwe Nobelaer
beeldende vorming – €65 (incl. materialen) – het hele schooljaar – 60 min. 

Nieuwe Nobelaer
Beeldend, fotografie – €150 – Lesbrief – Het hele schooljaar – 120 min. 
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Vriendschap
Alle groepen: Vrienden maken is nog niet altijd zo makkelijk. Wat is vriendschap? 
Wat doe je met of leer je van vrienden? hoe maak je contact, hoe kom je in verbinding 
met? Kun je met meer dan 1 iemand bevriend zijn of ook met meerdere kinderen? 
deze les staat garant voor kippenvelmomenten!

Vakdocent: losse workshop. een vakdocent van Motionlab verzorgt de les. de les 
sluit aan bij kerndoelen 54 en 55 (tule) en stimuleert de competenties onderzoe-
kend en reflecterend vermogen.

Contact: claudia Verlind via claudia@motionlab.eu – 06 24799346

De danssafari
Alle groepen: in de onderbouw wordt gedanst over lievelingsdieren, zoals een poes, 
beer, paard of de wolf. Voor de midden- en bovenbouw gaan we van de afrikaanse 
savanne naar de Noordpool en door naar het tropische regenwoud. We gaan samen 
op zoek naar de krachten van dieren en verbeelden deze in de dans.

Vakdocent: een vakdocent van Nieuwe Nobelaer verzorgt één of vier lessen. sluit 
aan bij kerndoel 54 en 55 (tule) en stimuleert de competenties: creërend- en onder-
zoekend vermogen (dcl).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl

De danstijdmachine (KBW - En toen?)

Alle groepen: We stappen in de danstijdmachine en reizen naar werelden en helden 
van toen. We dansen over ridders en prinsessen, dino’s en vikingen. Welke muziek 
was er toen? schoolproject in KbW: iedere groep leert een dans van vroeger, incl. 
presentatie! (denk aan hofdans, rock ‘n roll, charleston, swing, disco).

Vakdocent: lesreeks, losse workshops of dagproject. een vakdocent van Motionlab 
verzorgt de les(sen). de les sluit aan bij kerndoel: 52, 53, 54, 56 (tule) en stimuleert 
de competenties: creërend en onderzoekend vermogen.

Contact: claudia Verlind via claudia@motionlab.eu – 06 24799346

Nieuwe Nobelaer
Kunst, dans – €65 per les, €220,- per 4 lessen – het hele schooljaar (bij meerdere lessen is spreiding 
over het gehele schooljaar mogelijk) – 60 min. per les, 4x60 min. per 4 lessen)

motioNlab 
danseducatie – €65 – 60 min. per les – het hele schooljaar, maar met name passend in de periode 
van de Kinderboekenweek

motioNlab 
danseducatie – €65 – het hele schooljaar – 60 min. per les 
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Dansen met prentenboeken
Groep 1,2,3: door de verhalen om te zetten in dans, vergroot je de beleving van het 
prentenboek! We gaan dansen met ‘rupsje Nooitgenoeg’, ‘We hebben er een geitje bij’, 
‘Kapitein Koen en de piraten’, ‘de sneeuwman’ of ‘Meneer de wind’. het verhaal is de 
baas, alles daaromheen wordt één groot dansfeest. 

Vakdocent: eén les of vier lessen, verzorgd door een vakdocent van Nieuwe Nobelaer. 
de les sluit aan bij kerndoel 54 en 55 (tule) en stimuleert de competenties: creë-
rend- en onderzoekend vermogen (dcl).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl – 076 5045200

De Dansmachine
Groep 3,4,5,6: door te dansen over onderwerpen die in jullie techniek les behandeld 
worden, zorg je voor verdieping van de opgedane kennis. er wordt gedanst over ruim-
tevaart, magneten, robots en tempe ratuur. leren terwijl je danst dus!

Vakdocent: een vakdocent van Nieuwe Nobelaer verzorgt één of 4 lessen. sluit aan 
bij kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert de competenties: creërend- en reflecte-
rend vermogen (dcl).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl

De Danstijd 
Groep 4,5,6,7,8: de geschiedenis is een inspiratiebron om over te dansen. denk aan 
volkse boerendansen in de middeleeuwen, hoffelijkheid van ridders, elegantie in de gou-
den eeuw en de vrijere manier van dansen in de 20e eeuw. samen met jouw klas maken 
we een dansante verdieping van het tijdvak dat behandeld wordt bij geschiedenis. 

Vakdocent: een vakdocent van Nobelaer verzorgt één of vier lessen, de les sluit aan 
bij kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert de competenties: creërend- en reflecte-
rend vermogen (dcl).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl

Nieuwe Nobelaer
Kunst, dans – €65 per les, €220 per 4 lessen – het hele schooljaar (bij meerdere lessen is spreiding 
over het gehele schooljaar mogelijk) – 60 min. per les, 4x60 min. per 4 lessen

Nieuwe Nobelaer
Kunst, dans – €65 per les, €220 per 4 lessen – het hele schooljaar (bij meerdere lessen is spreiding 
over het gehele schooljaar mogelijk) – 60 min. per les, 4x60 min. per 4 lessen

Nieuwe Nobelaer 
literatuur – €50 per les, €175 per 4 lessen – lesbrief – 45 min. per les – 4x45 min. per 4 lessen)
het hele schooljaar (bij meerdere lessen is spreiding over het gehele schooljaar mogelijk)
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De Dansreis
Groep 4,5,6,7,8: over de gehele wereld leven verschillende mensen in verschillende 
culturen en met verschillende (volks)dansen. tijdens deze les leren wij die dans-
werelden kennen en gaan we samen opzoek naar de betekenis van de dansen en hun 
landen van oorsprong. 

Vakdocent: eén of vier lessen, verzorgd door een vakdocent van Nieuwe Nobelaer. 
de les sluit aan bij kerndoel 54 en 55 (tule) en stimuleert de competenties: creë-
rend-, onderzoekend- en reflecterend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl – 076 5045200

Swingen met herinneringen 
Groep 5,6,7,8: elke tijd en iedere gebeurtenis heeft invloed op de manier van dansen. 
We maken een tijdreis en ervaren hoe het geweest moet zijn in een bepaalde tijd. 
dans zegt meer dan woorden, dans ontstaat vanuit gevoel en verlangen. We dansen 
de charleston, de twist en sluiten af in de disco! 

Vakdocent: eén les, verzorgd door een vakdocent van Nieuwe Nobelaer. de les sluit 
aan bij kerndoel 54 en 56 (tule) en stimuleert de competenties: creërend, onderzoe-
kend en reflecterend vermogen (DCL). 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl – 076 5045200

Over, achter, naast, voor,
onder en boven, ze komen allemaal door

Groep 4,5,6,7,8: Wist je dat voorzetsels een fantastische inspiratiebron voor dans 
kunnen zijn? We beginnen in tweetallen met het maken van poses aan de hand van 
voorzetsels. door deze poses aan elkaar te verbinden ontstaat er een prachtige dans 
waarin het begrip voorzetsels een bijzondere betekenis krijgt. 

Vakdocent: eén les, verzorgd door een vakdocent van Nieuwe Nobelaer. de les sluit 
aan bij kerndoel 54 en 55 (tule) en stimuleert de competenties: creërend- en onder-
zoekend vermogen (dcl).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl – 076 5045200

Nieuwe Nobelaer 
dans, taal – €65 – lesbrief – het hele schooljaar – 60 min.  

Nieuwe Nobelaer 
dans, aardrijkskunde – €65 per les, €220 per 4 lessen – lesbrief – het hele schooljaar (bij meerdere 
lessen is spreiding over het gehele schooljaar mogelijk) – 60 min. per les, 4x60 min. per 4 lessen

Nieuwe Nobelaer 
dans, erfgoed – €65 – lesbrief – het hele schooljaar – 60 min.  
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Uit-je fantasie 
Groep 1,2,3,4: bij deze les nodigen wij de leerlingen uit om hun fantasie te gebrui-
ken bij het beleven van een verhaal. We gaan op klassenuitje en we spoelen aan op 
een onbewoond eiland. iedere leerling mag op een eigen manier invulling geven aan 
het verhaal met spannende gebeurtenissen en plotselinge wendingen. 

Vakdocent: eén les, verzorgd door een vakdocent van Nieuwe Nobelaer. de les sluit 
aan bij kerndoel 54 en 55 (tule) en stimuleert de competenties: creërend- en onder-
zoekend vermogen (dcl).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl – 076 5045200

Schimmenspel 
Groep 1,2,3,4: toneelspelen, maar dan niet vóór, maar achter het doek! We gaan aan 
de slag met licht op het doek en het maken van verschillende schaduwen. Welke 
schaduwen kun je maken en wat creëer je daar vervolgens mee? in deze les ontdek-
ken de leerlingen de mogelijkheden van een echt schimmenspel. 

Vakdocent: eén les, een vakdocent van Nieuwe Nobelaer verzorgt deze les. de les 
sluit aan bij kerndoel 54 en 55 (tule) en stimuleert de competenties: creërend- en 
onderzoekend vermogen (dcl). 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl – 076 5045200

Nieuwe Nobelaer
drama – €65 per les – het hele schooljaar – 60 min. 

Nieuwe Nobelaer 
drama – €65 – lesbrief – het hele schooljaar – 60 min. 

Inspector X
Groep 6,7,8: We gaan in deze duo-les niet alleen dansen maar ook rappen! in dit 
nieuwe dansavontuur maken we kennis met inspector X. een hele coole inspecteur 
die allerlei duistere zaakjes moet onderzoeken. We dansen samen, in duo’s en alleen. 
leerlingen vinden deze les fantastisch!

Vakdocent: inspector X bestaat uit 2 lessen. een vakdocent van Motionlab verzorgt 
de lessen. de les sluit aan bij kerndoelen: 53 en 54 en stimuleert de competenties 
creërend en onderzoekend vermogen.

Contact: claudia Verlind via claudia@motionlab.eu – 06 24799346

motioNlab
danseducatie – €65 – het hele schooljaar – 120 min. (2 lessen)

Wie gaat er 

mee undercover?
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Maskerade 
Groep 5,6,7,8: al sinds de Griekse oudheid is het gebruik van maskers in het theater 
een prachtig middel om emoties en karaktereigenschappen weer te geven. in de eer-
ste les gaan we maskers maken en in de tweede les gaan we er verschillende verha-
len mee vertellen. lichaamstaal is hierbij belangrijk, want de uitdrukking is al meer 
dan aanwezig.

Vakdocent: een vakdocent van Nieuwe Nobelaer verzorgt twee lessen. de les sluit 
aan bij kerndoel 54 en 55 (tule) en stimuleert de competenties: creërend-, onder-
zoekend- en reflecterend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl – 076 5045200

Shaken met Shakespeare 
Groep 5,6,7,8: shakespeare is een begrip in de theaterwereld! hoog tijd om deze 
meester, zijn werk én zijn speelstijl naar je klas te halen. We gaan aan de slag met de 
typische shakespeareaanse voordracht, het spelen en spreken op rijm en natuurlijk 
met de vraag ‘to be or not to be’. 

Vakdocent: eén les, een vakdocent van Nieuwe Nobelaer verzorgt deze les. de les 
sluit aan bij kerndoel 9, 10, 54, 55 en 56 (tule) en stimuleert de competenties: 
creërend- en onderzoekend vermogen (dcl). 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl – 076 5045200

En toen...
Groep 5,6,7,8: We dagen de kinderen uit om een oude foto mee te nemen. alle foto’s 
worden herverdeeld onder de klasgenoten. de leerlingen gaan een betekenis geven 
aan de ontvangen foto en werken dit uit tot een theaterscene, met natuurlijk de 
vraag of dit klopt met het originele verhaal achter de foto. 

Vakdocent: eén les, verzorgd door een vakdocent van Nieuwe Nobelaer. de les sluit 
aan bij kerndoel 54 en 56 (tule) en stimuleert de competenties: creërend, onderzoe-
kend en reflecterend vermogen (DCL). 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl – 076 5045200

Nieuwe Nobelaer
drama, beeldend – €150 (incl. materialen) – lesbrief– het hele schooljaar – 2x60 min. 

Nieuwe Nobelaer
drama – €65 per les – het hele schooljaar – 60 min. 

Nieuwe Nobelaer 
drama, erfgoed – €65 – lesbrief – het hele schooljaar – 60 min.  
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Charlie, de ‘stomme’ held 
Groep 5,6,7,8: charlie chaplin, wie kent hem niet?! een groot kunstenaar die door 
uitdrukkingen en fysieke kenmerken de wereld liet genieten van zijn ‘stomme’ films. 
in deze les leren de leerlingen chaplins stijl kennen en wagen wij ons zelfs aan die 
ene (veelbesproken) look-a-like wedstrijd; wie kan chaplin evenaren?! 

Vakdocent: eén les, verzorgd door een vakdocent van Nieuwe Nobelaer. de les sluit 
aan bij kerndoel 54 en 55 (tule) en stimuleert de competenties: creërend- en onder-
zoekend vermogen (dcl).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl – 076 5045200

theaterlessen 
cast met Max Mini het theater in!

Groep 7,8: Neem leerlingen mee in de wereld van het theater met dit lespakket vol 
leuke opdrachten. hoe speel je nu eigenlijk toneel? de leerlingen leren hoe ze naar 
 anderen en naar zichzelf kunnen luisteren en kijken en ontdekken hoe de dynamiek 
van een theater werkt.

Vakdocent:  de leerkracht verzorgt de lessen incl. voorbeelden, aanwijzingen en 
praktische tools. 4 theorielessen plus vijfde les in het theater: uitgevoerd en begeleid 
door Max Mini. 

Contact: Marije van den berg – info@maxmini.nl

Educatieve Schoolvoorstelling 
musical ‘De Vliegende Hollander’

Groep 8: Kom ter voorbereiding op je eigen (eind)musical dit jaar met je leerlingen 
kijken naar de educatieve schoolvoorstelling van theatergroep Max Mini. de moge-
lijkheid bestaat om dit uit te breiden met les(sen) zang, choreografie, drama en/of 
improvisatie t.b.v. jullie eigen repetitieproces.

Vakdocent: de educatieve voorstelling ‘de Vliegende hollander’ is de inspiratiebron 
tot het maken van je eigen schoolmusical. periode: de schoolvoorstelling is op 
woensdagochtend of -middag 9 juni 2021, aanvullende lessen: afhankelijk van de 
invulling in overleg. 

Contact: Marije van den berg – info@maxmini.nl 

theatergroeP max miNi
Kunst, theater, cast – prijs in overleg – september t/m juni, les 5 in overleg – 4x50 min. en 1x90-120 min.

Nieuwe Nobelaer 
drama – €65 – lesbrief – het hele schooljaar – 60 min.

theatergroeP max miNi
theater – schoolvoorstelling: circa 60 min., lessen in overleg – €3 per leerling
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Boekpromotie 
Groep 3,4: leerlingen maken m.b.v. een spel kennis met de diverse soorten nieuwe 
kinderboeken. Welke boeken willen ze na de les allemaal gaan lezen?

Vakdocent: eén les, verzorgd door een leesconsulent van Nieuwe Nobelaer, het pro-
ject blijft vervolgens vier weken in de klas. de les sluit aan bij kerndoel 9 (tule) en 
stimuleert de competenties: creërend- en onderzoekend vermogen (dcl).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl – 076 5045200

De zee kwam door de brievenbus 
(Kinderboekenweek 2020)

Groep 5,6: tijdens dit project leest de groep samen een boek. aan het lezen worden 
een  aantal verdiepende activiteiten gekoppeld zoals praten met de leer lingen over 
het verhaal aan de hand van de methodiek van chambers. dit lesprogramma 
 stimuleert leesplezier en kennis over de watersnoodramp van 1953. 

Vakdocent:  een leesconsulent van Nieuwe Nobelaer verzorgt de introductieles. 
project, inclusief boekenpakket, blijft vier weken in de klas. sluit aan bij kerndoel 9 
(TULE). Stimuleert de competenties: onderzoekend- en reflecterend vermogen. 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl

Botje bij
Groep 1,2: botje bij kan opdrachten uitvoeren. een stap vooruit, een naar links, drie 
stappen vooruit – totdat ze haar bestemming heeft bereikt. om de route naar het 
eindpunt uit te stippelen en botje bij goed in te kunnen stellen, moeten de kinderen 
goed luisteren naar verhalen en gedichten die de leerkracht voorleest. 

Vakdocent: eén les, verzorgd door een leesconsulent van Nieuwe Nobelaer, het pro-
ject blijft vervolgens vier weken in de klas. de les sluit aan bij kerndoel 9, 54 en 55 
(tule) en stimuleert de competenties: creërend- en onderzoekend vermogen (dcl).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl – 076 5045200

Nieuwe Nobelaer
Kunst, literatuur – €65 – het hele schooljaar – 1e les: 45 min.

Nieuwe Nobelaer 
literatuur, media – €65 – lesbrief en materiaal welke vier weken in de klas blijft 
het hele schooljaar – 45 min.

Nieuwe Nobelaer 
literatuur – €65 – een pakket boeken welke vier weken in de klas blijft – het hele schooljaar – 45 min. 

Nieu
w

K25

K26

K27

33



Het minimoppenfestival 
Groep 5,6,7: tijdens dit project leest de groep samen dit theaterleesboek. theaterlezen 
is een motiverende vorm van herhaald samenlezen. de leerlingen organiseren een 
mini moppenfestival waarbij ouders mogen komen luisteren. dit lesprogramma 
bevordert het ‘vloeiend lezen’ (lezen met begrip en intonatie) en het leesplezier.

Vakdocent: een introductieles en een afsluitende les, verzorgd door een leesconsu-
lent van Nieuwe Nobelaer. de les sluit aan bij kerndoel 9 en 54 (tule) en stimuleert 
de competenties: creërend- en onderzoekend vermogen (dcl).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl – 076 5045200

Find it!
Groep 7,8: Met find it leren kinderen in groep 7 en 8 welke informatie betrouwbaar 
is, waar ze informatie kunnen vinden en hoe ze er in hun eigen woorden een werk-
stuk mee kunnen maken. les 2 en 3 worden gegeven door de leesconsulent les 1, 4 
en 5 worden gegeven door de leerkracht.

Vakdocent: twee lessen, verzorgd door een leesconsulent van Nieuwe Nobelaer. de 
les sluit aan bij kerndoel 4 t/m 9 (tule) en stimuleert de competenties: creërend- en 
onderzoekend vermogen (dcl).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl – 076 5045200

Hee slangenvel, ik hoor je wel! 
Groep 1,2,3,4: overal in de wereld maken mensen muziek. soms op heel vreemde 
muziek instrumenten… Welke instrumenten hebben ze in china of bij de indianen? 
Weet je waar ze van gemaakt worden? er valt nog heel veel te ontdekken! in deze les 
bekijken, beluisteren en ‘bespreken’ we allerlei instrumenten.

Vakdocent: een vakdocent van Nieuwe Nobelaer verzorgt deze les. sluit aan bij kern-
doel 54, 55 (tule). stimuleert de competentie: onderzoekend vermogen. 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl

Nieuwe Nobelaer
Kunst, muziek – €50 – het hele schooljaar – 45 min.

Nieuwe Nobelaer 
literatuur, media – €90 – lesbrief en voor elke leerling het boek welke vier weken in de klas blijft  
het hele schooljaar – 1 x 30 min. en 1x 45 min. 

Nieuwe Nobelaer 
literatuur, media – €115 – lesbrief en materiaal welke vier weken in de klas blijft 
het hele schooljaar – 2 x 60 min.  
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boomwhack–a–whak
Groep 3,4,5,6,7,8:  Een nieuwe flitsende boomwhacker-les met materiaal. Je leert 
melodieën spelen en begeleidingen op bekende (pop) liedjes. Met de gekleurde 
buizen leer je goed samen te werken met een klein groepje of met de hele klas. uiter-
aard maken we ook een leuk filmpje van het eindresultaat van jouw klas.

Vakdocent: een vakdocent van Nieuwe Nobelaer verzorgt deze les. sluit aan bij kern-
doel 54 (tule). stimuleert de competentie: creërend vermogen. 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl

Iedereen speelt ukelele!
Groep 5,6,7,8: de ukelele is een minigitaartje met 4 snaren. het leren bespelen is 
best een voudig. de leerling en ook de leerkracht krijgen in deze korte cursus de 
beginselen van het ukelele-spelen aangeleerd. in overleg kunnen de ukeleles in de 
klas blijven om er na de introductieles lekker op te kunnen oefenen! 

Vakdocent:  een vakdocent van Nieuwe Nobelaer verzorgt deze les. leskist bevat 
handleiding, cd en 15 ukeleles. sluit aan bij kerndoel 54 (tule). stimuleert de com-
petenties: creërend- en reflecterend vermogen. 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl

pling – plong 
je eigen muziekstuk componeren

Groep 3,4,5,6,7,8: pliNG-ploNG is een leuke muzikale workshop waarbij jij zelf je 
eigen compositie maakt en deze uitknipt op een plingplongkaart. op het plingplong-
apparaat, een soort muziekdoosje/mini-draaiorgel wordt jouw eigen compositie 
afgespeeld.

Vakdocent: een vakdocent van Nieuwe Nobelaer verzorgt deze les. sluit aan bij kern-
doel 54 (tule). stimuleert de competentie: creërend- en onder zoekend vermogen. 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl

Nieuwe Nobelaer
Kunst, muziek – €65 – het hele schooljaar – 60 min.

Nieuwe Nobelaer
Kunst, muziek – €65 – het hele schooljaar – 60 min.

Nieuwe Nobelaer
Kunst, muziek – €65, €35 huur ukeleles – het hele schooljaar – 60 min.
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Muziek in de Oorlog 
Groep 5,6,7,8: Wegens aanhoudend succes verlengt! speciaal voor de gelegenheid 
van 75 jaar bevrijding etten-leur heeft Nieuwe Nobelaer een les ontwikkeld, waarin 
de leerlingen ontdekken welke invloed de bezetting en de bevrijding had op muziek 
en welke invloed muziek had op de bezetting en bevrijding. 

Vakdocent: eén les, een vakdocent van Nieuwe Nobelaer verzorgt deze les. de les 
sluit aan bij kerndoel 54 en 56 (tule) en stimuleert de competenties: onderzoekend 
en reflecterend vermogen (DCL). 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl – 076 5045200

Stomp!
Groep 5,6,7,8:  stomp? Je weet wel: die wereldberoemde slagwerkgroep die met 
allerlei mate rialen ritmes en muziek maakt. dat kunnen jullie ook! We maken gebruik 
van drinkbekertjes, potten, pannen, lepels, bezems, emmers, vuilnisbakken en ander 
materiaal. als je er maar geluid mee kunt maken. Je zult ontdekken dat deze ‘instru-
menten’ verrassend goed klinken!

vakdocent: een vakdocent van Nieuwe Nobelaer verzorgt één of vier lessen. de les 
sluit aan bij kerndoel 54 en 55 (tule) en stimuleert de competenties: creërend- en 
onderzoekend vermogen (dcl).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl

pOp&CLASSIC4KIDS
Groep 7,8: onze koningin Maxima vindt dat muziek op een unieke manier bijdraagt 
aan de ontwikkeling van kinderen. het bevordert de sociaal emotionele ontwikkeling 
van het brein en legt een basis voor een sociale binding en kwaliteit van leven. in dat 
kader organiseert de lionsclub etten-leur in samenwerking met Koepel en de Kse, 
een concert op 12 maart “pop&classic4Kids.” een strijkkwartet en een popgroep uit 
etten-leur, laten leerlingen kennis maken met verschillende muziekstukken van pop 
tot klassiek. Kees Gobbens, muziekdocent aan de Kse, praat de onderdelen aan elkaar.

Begeleiding: Nb: programma van het concert is een week voor de uitvoering digitaal 
verkrijgbaar bij herbert.verseveldt@ziggo – 06 51579702

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl

Nieuwe Nobelaer
erfgoed, muziek – €65 – het hele schooljaar – 60 min. 

lioNsclub etteN-leur/KoePel
pop en klassieke muziek – Gratis – 12 maart 2021, 14.00 uur in de theaterzaal van de Kse – 90 min.

Nieuwe Nobelaer
Kunst, muziek – €65 per les, €220 per 4 lessen – het hele schooljaar (bij meerdere lessen is spreiding 
over het gehele schooljaar mogelijk) – 60 min. per les, 4x60 min. per 4 lessen.
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Wij zeggen nEE! protesteren in een lied

Groep 7,8: in één uur gaan we met de klas een protestlied schrijven over een onder-
werp waarvoor de klas in actie wil komen. in deze les maken we samen een liedtekst, 
componeren we een melodie en nemen we het lied ook echt professioneel op. 

Vakdocent: eén les, verzorgd door een vakdocent van Nieuwe Nobelaer. de les sluit 
aan bij kerndoel 54 en 55 (tule) en stimuleert de competenties: creërend- en onder-
zoekend vermogen (dcl).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl – 076 5045200

Nieuwe Nobelaer 
Muziek – €65 – lesbrief – het hele schooljaar – 60 min. 
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Door de bril van Annie M.G. 
Alle groepen: We gaan eens door die oh-zo-bekende-bril van annie M.G. schmidt 
kijken en gaan doormiddel van beeldende vorming, dans, drama, literatuur en muziek 
betekenis geven aan het leven van annie. Gedichtjes, liedjes en verhalen passeren de 
revue. Na dit project heeft annie M.G. schmidt een plekje veroverd in ieders hart! 

Vakdocent: een complete cultuurdag, verzorgd door vakdocenten van Nieuwe Nobelaer. 
We stemmen samen met de school de locatie en tijden af. de les sluit aan bij kerndoel 54 
en 55 (tule) en stimuleert de competenties: creërend- en onderzoekend vermogen (dcl).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl – 076 5045200

Willy, het theaterspookje 
Groep 1,2,3,4: in het theater van etten-leur klinkt al jaren een gek geluid. een ondeu-
gend stemmetje vraagt steeds; “mag ik er zijn of mag ik er niet zijn”. samen met bert 
brecht, de toneelmeester en/of primaballerina Nina gaat de bezoekende klas opzoek 
naar het stemmetje en wie weet kunnen ze antwoord geven op die ene vraag. 

Vakdocent: een speelse rondleiding door het theater door een acteur en/of actrice 
van Nieuwe Nobelaer. de les sluit aan bij kerndoel 54 en 55 (tule) en stimuleert de 
competenties: onderzoekend vermogen (dcl).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl – 076 5045200

Speeddaten met de kunsten 
Alle groepen: in één cultuurdag kennismaken met verschillende kunstdisciplines. Van 
theater tot dans en van beeldende vorming tot muziek. Ga speeddaten! het draait om 
het ervaren van kunst en het ontdekken van je talenten en niet om het eindresultaat. 
de leerlingen volgen diverse workshops in telkens weer een andere kunstvorm. 

Vakdocent: een complete cultuurdag, verzorgd door vakdocenten van Nieuwe Nobelaer. 
We stemmen samen met de school de locatie en tijden af. sluit aan bij kerndoel 54 en 55 
(tule) en stimuleert de competenties: creërend- en onderzoekend vermogen (dcl).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl – 076 5045200

Nieuwe Nobelaer 
beeldend, dans, drama, literatuur, muziek – €6,50 per leerling (minimaal vier klassen) – het hele schooljaar 
240 min. (4x60 min.) 

Nieuwe Nobelaer 
theater – €4,50 per leerling (minimaal 25 leerlingen/één klas) – lesbrief – het hele schooljaar – 90 min

Nieuwe Nobelaer 
beeldend, dans, drama, muziek – €6,50 per leerling (minimaal twee klassen) – het hele schooljaar 
240 min. (4x60 min.) 

Nieu
w

Nieu
w

S3

S1

S2

39



Los met Jeroen Bosch 
Groep 5,6,7,8: de werken van Jheronimus bosch nodigt al eeuwen uit tot het beden-
ken van verhalen. tijdens dit project starten we met het schilderij ‘de tuin der lusten’ 
en bedenken wij samen een verhaal in die wonderlijke wereld van Jeroen bosch, wat 
uitmondt in een verrassende theatervoorstelling. 

Vakdocent: een complete cultuurdag, verzorgd door vakdocenten van Nieuwe Nobe-
laer. We stemmen samen met de school de locatie en tijden af. de les sluit aan bij 
kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert de competenties: creërend-, reflecterend en 
onderzoekend vermogen (dcl).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl – 076 5045200

Wie deed het?! Mysterie in het theater 

Groep 5,6,7,8: Wie is die man in de coulisse? Waar is die halsketting van de opera-
zangeres? is die acteur echt verliefd op Julia? het licht valt uit, een gil! er ligt iemand op 
het toneel (die speelt dat die dood is). er moet iets worden opgelost! Kortom; wie, wat, 
waar, waarom en waarmee? de cruciale vragen die de deelnemers zal bezighouden! 

Vakdocent: een speelse rondleiding door het theater door acteurs en/of actrices van 
Nieuwe Nobelaer. de les sluit aan bij kerndoel 54 en 55 (tule) en stimuleert de 
competenties: onderzoekend vermogen (dcl).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl – 076 5045200

Kijkje achter de schermen
Groep 3,4,5,6,7,8: de titel zegt het al: we nemen jullie mee achter de schermen van 
het theater. Wat komt er bij een theaterproductie/voorstelling kijken? hoe werkt dat 
op het toneel met geluid, techniek en decor? Je krijgt uitleg op het toneel en je komt 
op bijzondere plekken. er valt genoeg te ontdekken!

Vakdocent: rondleiding verzorgd door een medewerker van Nieuwe Nobelaer. sluit 
aan bij kerndoel 56 (tule). stimuleert de competentie: onderzoekend vermogen. 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl

Nieuwe Nobelaer
Kunst, theater – €1,50 per leerling (minimaal 25 leerlingen) – het hele schooljaar – 45 min.

Nieuwe Nobelaer 
beeldend, dans, drama, literatuur, muziek – €6,50 per leerling (minimaal vier klassen) – het hele schooljaar 
240 min. (4x60 min.)  

Nieuwe Nobelaer 
theater – €5 per leerling (minimaal 75 leerlingen/drie klassen) – lesbrief – het hele schooljaar – 90 min. 
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Beeldend in de klas
Dans in de klas – theater in de klas – Muziek in de klas

Leerkrachten: in deze cursus krijgt het team van je school handvatten aangeboden 
om een goede kunstvakles in je klas vorm te geven. hoe werk je aan een goede les-
opbouw en welke (kleine) beeldende, dansante, theater en/of muziekopdrachten kun 
je inzetten? Wij garanderen een hoop (extra) plezier bij jullie op de school na het 
doen van deze teamcursus. 

Vakdocent: de cursus bestaat uit vijf lessen, waarbij je voor één of meerdere discipli-
nes kunt kiezen. de lessen worden verzorgd door één of meerdere consulenten van 
Nieuwe Nobelaer en stimuleert de competentie creërend vermogen (dcl).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl – 076 5045200

proces gerichte didactiek
Leerkrachten: Vind je jezelf niet zo creatief of is het iets dat je vergeten was aan-
dacht te geven? laat je makkelijk de beeldende lessen voor wat ze zijn? zie je op 
tegen de organisatie van een beeldende les 3d, 2d? Wil jij beeldende lessen leren 
koppelen met andere vakken? dan is deze opfriscursus wat voor jou! 

Vakdocent: in overleg samengesteld o.a. didactiek en eigen vaardigheid. onderwerpen 
als: een pakkende inleiding, prikkelende vragen, een goede evaluatie en reflectie 
met kinderen. totale organisatie van een les.

Contact: www.arti-tof.nl/procesgerichte-didactiek – info@arti-tof.nl

Gitaar of ukelele voor beginners

Leerkrachten: Verras je klas met een onverwacht staaltje muzikaliteit! Na het volgen 
van deze korte cursus gitaar of ukelele ben je in staat om jezelf al zingende op gitaar 
of ukelele te begeleiden. Muziek in de klas zal nooit meer hetzelfde zijn, de leer-
lingen zullen je (nog meer) bewonderen. 

Vakdocent: de cursus bestaat uit tien lessen. Groep van minimaal zes en maximaal 
tien  personen. een vakdocent van Nieuwe Nobelaer verzorgt deze lessen op school. 
stimuleert de competentie: creërend vermogen. 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl

Nieuwe Nobelaer
Kunst, zelf aan de slag – €120 (incl. lesboek en lesmateriaal) – het hele schooljaar – 10x60 min.

Nieuwe Nobelaer
beeldend, dans, drama, muziek – €60 p.p. (minimaal 8 deelnemers) – het hele schooljaar – 5 x 60 min. 

jacqueliNe braat
beeldend – €350,- per docent – 1 begeleidende les in de groep – het hele schooljaar  
4 bijeenkomsten van 2,5 uur
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Creativiteit en professionele communicatie 
Leerkrachten: communicatie en creativiteit zijn twee belangrijke vaardigheden die 
de professionaliteit van de leerkracht vorm geeft. Je moet steeds meer coachvaardig-
heden bezitten om de juiste informatie te kunnen geven en ophalen bij leerlingen, 
collega’s en ouders. aannames achter je laten en op zoek naar echte informatie geeft 
je meer energie en tijd

Vakdocent: Jacqueline braat verzorgt de lessen. Gaat door bij 4 personen maximaal 
8 personen.

Contact:  Jacqueline braat administratie@arti-tof.nl – 06 22068380

arti-tof
creativiteit en communicatie – €250 per persoon – 4 bijeenkomsten van 2,5 uur – het hele schooljaar 
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Het wat–lab
Groep 5,6: hé, wat beweegt daar? Welke vorm van energie komt eraan te pas? in het 
Wat-lab onderzoeken de leerlingen hoe je voorwerpen in beweging krijgt. ze leren 
proefondervindelijk wat een kettingreactie is. alles wat de leerlingen waarnemen, 
onderzoeken en ontdekken wordt genoteerd in logboekjes.

Vakdocent: leskist met materiaal om een ketting reactie te bouwen voor 8 groepjes 
van 4 leerlingen. bevat een lesbrief voor leerlingen en leerkrachten en een blocnote 
met logboekvellen. Vakdocent op aanvraag via beeldlokaal (€75 per uur). 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl

beeldloKaal/KoePel
Wetenschap & techniek – Gratis – het hele schooljaar – 4 lessen

Kinderburgemeester
Bovenbouw: etten-leur heeft naast burgemeester Miranda de Vries ook een jeugd-
burgemeester. danu acs is nu jeugdburgemeester van etten-leur. hij is 10 jaar en zit 
op basisschool de springplank. als jeugdburgemeester neem je deel aan diverse 
evenementen. Voorbeelden zijn de intocht van sinterklaas, de sleuteloverdracht met 
carnaval en de dodenherdenking. Je staat voor de belangen van kinderen in etten-
leur. Wanneer er zaken spelen die belangrijk zijn voor kinderen, dan kan de gemeen-
te je als jeugdburgemeester om advies vragen. 

als jeugdburgemeester zet je je in voor een activiteit die jij belangrijk vindt en die 
bijdraagt aan het verbeteren van de samenleving van etten-leur. op die manier kun 
je als jeugdburgemeester de betrokkenheid van de jeugd vergroten en kinderen ken-
nis laten maken met democratie.

W1W1
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Wij kijken wij doen
Nieuwe Nobelaer www.nieuwenobelaer.nl

natuur en Milieu
omgevingsdienst Midden- en West-brabant www.omwb.nl

de Menmoerhoeve www.menmoerhoeve.nl 
iVN etten-leur www.ivn-etten-leur.nl

Koepel www.koepel-etten-leur.nl 
bijengilde etten-leur www.bijengilde.nl 
Madese NatuurVrienden www.madesenatuurvrienden.nl 
Gemeente etten-leur www.etten-leur.nl 
beeldlokaal, Marja reniers www.beeldlokaal.nl 

Wetenschap 
en techniek
Koepel www.koepel-etten-leur.nl

beeldlokaal, Marja reniers www.beeldlokaal.nl

Kunst
Nieuwe Nobelaer www.nieuwenobelaer.nl

Jacqueline braat www.arti-tof.nl

MotioNlab www.motionlab.eu

theatergroep Max Mini www.maxmini.nl

speciaal
Nieuwe Nobelaer www.nieuwenobelaer.nl

Jacqueline braat www.arti-tof.nl

Erfgoed
streekmuseum etten+leur www.streekmuseumettenleur.nl 
Nederlands drukkerijmuseum etten-leur www.nederlandsdrukkerijmuseum.eu

Koepel www.koepel-etten-leur.nl

Nieuwe Nobelaer www.nieuwenobelaer.nl

erfgoed brabant www.erfgoedbrabant.nl

st. Vincent van Gogh etten-leur www.vangoghkerk.nl

Vincent van Goghhuis zundert www.vangoghhuis.com Inschrijven 
inschrijven? doe je via de icc-er en de plan-
ner van Nieuwe Nobelaer (tulla). Maar je 
kunt ook het hele jaar door inschrijven via 
de website van www.koepel-etten-leur.nl of 
via onderwijs@nieuwenobelaer.nl.

Mogelijk gemaakt door gemeente etten-leur.
www.koepel-etten-leur.nl
www.facebook.com/koepel.ettenleur

45



koepel-etten-leur.nl



JAAR

JAAR

JAAR

LOGO



ko
epel -etten -leur.nl




