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Dag allemaal, 
Wat hebben we een bijzonder en vreemd schooljaar achter ons liggen. Wij kijken samen met u  

uit naar een nieuw schooljaar, waarin we hopelijk weer ontspannen met elkaar mogen omgaan,  

het liefst zonder mond kapjes. Dat we naar een voorstelling kunnen kijken in de Nieuwe Nobelaer.  

Of samen dansen, muziek maken in het speellokaal of in de klas. Dat zou toch fantastisch zijn!

Het nieuwe gemeentelijk Kunst & Cultuur aanbodboekje van KOEPEL ligt weer klaar voor de 

scholen in Etten-Leur. En daar zijn we trots op! 

Tijdens de coronaperiode is er door veel leerlingen meer tijd 

besteed aan het creëren van eigen kunstwerkjes. Er werd 

meer getekend, muziek gemaakt en gedanst! Corona  zorgde 

voor veel meer creativiteit. Dit is erg belangrijk want jonge 

kinderen maken graag iets. Dat geeft ze voldoening en de 

fantasie komt tot leven en… dat heeft weer een positief  

effect op het kinderbrein. Om precies te zijn: op het  

mentale welzijn van kinderen. 
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KOEPEL zet het komende schooljaar sterk in op nieuwe natuur- en milieuprojecten. Ons klimaat en 

daarmee onze aarde verdient veel positieve aandacht en een verandering van denken en doen is 

nodig. Bewustwording is een sleutelwoord, want daar start alles mee. En die bewustwording begint  

al bij de leerlingen op de basis scholen. De (wilde) bijtjes en andere nuttige insecten staan onder druk 

en worden bedreigd omdat ze te weinig voedsel vinden. Hoe kunnen wij, leerlingen en leerkrachten 

hen een handje helpen? Een mooie tentoonstelling over de (wilde) bij zal de leerlingen lang bij blijven. 

Met dit aanbodboekje heeft u als leerkracht weer ‘goud’ in handen. Doe er wat mee en laat je 

leerlingen tekenen, dansen, muziek maken, lezen en toneel spelen. Maar ga ook de natuur in. 

Geniet van dit schitterende en veelzijdig aanbod!

Ger de Weert

Wethouder Cultuur

Hanne Poos

KOEPEL
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Wij kijken wij doen buffet
Product Groep blz

2021: Een Ruimtereis 1,2 6

Robin Hood – Prins van de bossen 3,4 7

Vergeten dieren en verloren zaken 5,6 8

Meisjes pakken de jongens 7,8 9

Natuur en Milieu buffet
Product Groep blz

Kabouterpad  1,2 10

Spelend leren 1,2 11

Beestenboel op de boerderij 1,2,3,4 12

Ieder vogeltje eet zoals het gebekt is 3,4 13

De bij hoort erbij!  alle 14

Het wateravontuur 5,6 15

iBeleefpad 7,8 16

Weet wat je eet  7,8 17

Koe 3.0 7,8 18

Water in zicht (nieuw) 7,8 19

Afval & je omgeving  alle 20

Erfgoed buffet
Product Groep blz

Oma’s ladekastje 3,4 21

Letterkist van Dirk den Drukker 3,4 22

Elsie 4,5,6 23

Erfgoed buffet
Product Groep blz

Bij de molen! 5,6 24

Orgelkids doe-orgel  5,6,7,8 25

Drukkerstaal 5,6,7,8  26

De Romeinse tijd in Brabant 5,6,7,8 VO1 27

Begrijp Vincent 6,7,8 28

Kunst Beeldend tapas
Product Groep blz

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet! 1,2 29

Beeldige knuffels  1,2 30

De verffabriek  3,4,5,6,7,8  31

De kleiKAR (nieuw) 4,5,6 32

Meisje aan het vensterraam 5,6,7,8 33

Papercircuits  7,8 34

Kunst Dans tapas
Product Groep blz

Taal- en rekendans alle 35

De danssafari  alle 36

Dansen met prentenboeken  1,2,3 37

Dansend van kleuter naar leerling (nieuw) 3 38

De dansmachine  3,4,5,6 39

Game on!  3,4,5,6,7,8 40

De danstijd 4,5,6,7,8  41



Product Groep blz

Over, achter, naast, voor, onder  

en boven, ze komen allemaal door  4,5,6,7,8 42

De dansreis 4,5,6,7,8  43

Swingen met herinneringen  5,6,7,8  44

Inspector X 6,7,8  45

Kunst Drama tapas
Product Groep blz

Uit-je fantasie  1,2,3,4 46

Schimmenspel  1,2,3,4  47

Kunst selfie (nieuw) 5,6,7,8  48

Maskerade  5,6,7,8  49

Shaken met Shakespeare  5,6,7,8  50

Charlie, de ‘stomme’ held  5,6,7,8  51

Theaterlessen – CAST  7,8 52

Educatieve schoolvoorstelling  8 53

Kunst Literatuur tapas
Product Groep blz

Het kleutervoorleesfeest (nieuw)  1,2 54

Boekpromotie  3,4,5 55

Hoe beroof je een bank? (nieuw)  5 56

Het minimoppenfestival  5,6,7 57

Find it!  7,8 58

Kunst Muziek tapas
Product Groep blz

Hé slangenvel, ik hoor je wel! 1,2,3,4 59

Pling-plong 3,4,5,6,7,8 60

Boomwhack-a-whack  3,4,5,6,7,8  61

Iedereen speelt ukelele  5,6,7,8  62

Muziek in de oorlog 5,6,7,8 63

Stomp! 5,6,7,8 64

Pop&classic4kids 7,8 65

Speciaal buffet
Product Groep blz

Speeddaten met de kunsten  alle 66

Door de bril van Annie M.G. Schmidt alle 67

Los met Jeroen Bosch  5,6,7,8 68

Kijkje achter de schermen  3,4,5,6,7,8  69

Ukelele voor leerkrachten  leerkrachten 70

Beeldend in de klas  leerkrachten 71

Proces gerichte didactiek leerkrachten 72

Creativiteit en professionele communicatie  leerkrachten 73

Wetenschap en Techniek buffet
Product Groep blz

Het wat–lab 5,6 74



2021: Een Ruimtereis
Het Laagland 

Groep 1,2: Bedtijd. Tanden poetsen, verhaaltje lezen, een laatste kus.  

En dan… gaat het licht uit. Welke avonturen wachten op je in de dromen 

van vannacht? In ‘2021: Een Ruimtereis’ laten twee astronautjes in spé 
hun fantasie sneller reizen dan het licht. In deze verbluffende ‘houtje-

touwtje kleuter-sciencefiction’ gaan twee fantasievolle geesten dapper 
het avontuur van de nacht aan. Een voorstelling voor iedereen die nog 

weet óf juist vergeten is hoeveel durf ervoor nodig is om in slaap te val-

len, in het donker te stappen niet te weten wat er gaat komen. 

Vakdocent: Bezoek voorstelling en een actieve les door een vakdocent 

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: Theater | Lesbrief | Kijken 55 min. | Doen 45 min.
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Robin Hood – Prins van de bossen
Theater Gnaffel

Groep 3,4: Iedereen kent het verhaal van Robin Hood: Prins Jan 
besteelt het land om er zelf rijk van te worden. En onze held Robin 

steelt van de rijken om de armen te helpen. Robin Hood is eerlijk en 

goed en Prins Jan bakt er niks van. Maar klopt dit verhaal wel? En wat 

is nou eerlijk? Deze komische en originele voorstelling speelt met eer-

lijkheid en goed en kwaad. Een muzikaal poppenspel waarin goed niet 

alleen goed is en slecht niet alleen slecht. 

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

Nieuwe Nobelaer: Theater | Lesbrief | Kijken 50 min. | Doen 45 min.
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Vergeten dieren en verloren zaken
Duda Paiva Company

Groep 5,6: Maak kennis met de laatste Dodo en de magische Buidelwolf, de 

nieuwsgierige Rinoceros en de gretige vleesetende plant. Mijnheer Ut houdt 

van álles in zijn winkel. Daarom verkoopt hij liever niks. Want waar blijven 

dingen als ze weg zijn? Als op een dag mevrouw Caterpillar langskomt om 

de huur op te halen, blijkt de kassa leeg, maar de winkel zelf staat vol kost-

baarheden. 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 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

Nieuwe Nobelaer: Theater | Lesbrief | Kijken: 60 min. Doen 60 min.
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Meisjes pakken de jongens
De Toneelmakerij

Groep 7,8: “Waarom mogen jongens zoveel meer leuke dingen dan 

meisjes?” Het zit Zoë al lange tijd dwars. Daarom besluit ze under-

cover te gaan bij de jongens en verschijnt ze de volgende dag als  

‘het nieuwe jongetje’ in de klas. Maar is het leven aan ‘de andere kant’ 

echt veel mooier? Een stoere schoolpleinkomedie vol vermommingen, 

voetbal en vooroordelen. Over de grote vraag: wie zijn er nu beter af, 

de jongens of de meisjes?

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

Nieuwe Nobelaer: Theater | Lesbrief | Kijken 75 min. | Doen 60 min.
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Kabouterpad 
Groep 1,2: Het kabouterpad is een ontdekkingsroute in de Hooiberg. 

Daar staan negen  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 opdrachtkaarten 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
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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 rondom zand en water 

 worden de leer lingen uitgedaagd tot onderzoekend leren.  

Spelenderwijs 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

Koepel/Madese NatuurVrienden: Natuur & Milieu | Gratis 

Lente/zomerperiode tijdens openingsuren Speeltuin Hoge Neer 

±1,5 uur | Digitaal beschikbaar
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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 boerderij 

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

Menmoerhoeve/KOEPEL: Natuur & Milieu | Gratis | 1 maart t/m  

1 november | ±1,5 uur | Digitaal beschikbaar
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Ieder vogeltje eet zoals het gebekt is
Groep 3,4: In het natuurmuseum bekijken we de verschillende 

 vogel families en ontdekken dat de vorm van de snavel en de rest  

van het lichaam te maken heeft met de leefwijze. 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 ver-

zorgen 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

KOEPEL: Natuur & Milieu | Gratis | Het hele schooljaar | ±1,5 uur
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De bij hoort erbij!  
Tentoonstelling ‘Je winkelkar vol BIJLEKKERS’

De bij hoort erbij inclusief bezoek Imker. Groep 4,5 6 Bijen, zowel  

de honingbij als wilde bijen zijn heel belangrijke en nuttige insecten.  

Wist je dat onze voedselvoorziening voor een groot deel afhankelijk is 

van de bestuivende arbeid van (wilde) bijen? Velen kennen de honingbij, 

maar er zijn wel 300 tot 400 soorten wilde bijen!

Tentoonstelling ‘Je winkelkar vol BIJLEKKERS’. Alle groepen:   
De tentoonstelling (inclusief educatief pakket) bestaat uit vijf blokken.  

In ieder blok staat een product uit de supermarkt centraal. 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl 

Bijengilde Etten-Leur/KOEPEL/West Brabants Bijenlandschap:  
Natuur & Milieu | 1,5 uur (bezoek imker of tentoonstelling)  

april – september bezoek imker/tentoonstelling medio 2022 in de 

bibliotheek | Gratis | Lespakket
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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 ont-

dekkingstocht 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-medewer-

kers 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

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant/KOEPEL: Natuur & Milieu 

Gratis | April t/m oktober | 1,5 uur
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iBeleefpad
Groep 7,8: iBeleefpad is een bomenproject; een spannend en leer-

zaam 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
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Weet wat je eet 
Groep 7,8: Via een actieve digitale lespakket leren leerlingen meer 

over voeding en worden ze aangespoord om gezonder te eten.  

Tijdens het bezoek aan de biologische volkstuin (aan de Kokkestraat 

in Etten-Leur) krijgen de leerlingen compost, een potje en zaadjes 

mee om op school of thuis de moestuinfles te vullen en het zaadje  
te laten groeien. 

Begeleiding: De informatie is terug te lezen in de lesbrief. De lessen 

over de Suikertuin, de bio moestuin, het groenten boekje, de moes-

tuinfleskaart en de educatieve film ‘Van grond tot mond’ maken deel 
uit van het lesprogramma. De groepsleerkracht geeft de lessen zelf. 

Vrijwillige tuinders begeleiden de leerlingen in de volkstuin.

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl

KOEPEL / i.s.m. Volkstuinenvereniging Etten-Leur (V.V.E.L.):   
Natuur en Milieu | Juni en juli | Gratis | Lespakket | Digitaal beschikbaar 

Bezoek volkstuin circa 45 minuten
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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 maatschap-

pij heeft ingenomen. De melkkoe wordt vanuit verschillende visies belicht. 

Er wordt aandacht aan de bio-industrie besteed, de biologische koe, de cir-

culaire landbouw en de gevolgen voor het milieu. De leerlingen bezoeken 

in de tweede les de Zorgboerderij de Bollendonk. Dit is een moderne boer-

derij met een eigentijdse melkrobot. 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 Bollen -

donk. 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 | Periode in overleg
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Water in zicht (nieuw)

Groep 7,8: De leerlingen leren middels dit lesprogramma om op een 

bewuste manier met drinkwater om te gaan. Het is niet vanzelfsprekend 

dat er schoon drinkwater uit de kraan stroomt. Voor veel kinderen in ande-

re delen van de wereld is schoon drinkwater een schaars goedje. Naast het 

goed omgaan met schoon drinkwater leren de leerlingen wat de gevolgen 

zijn van, extreem droge zomers en natte periodes op het leven in een delta. 

Begeleiding: De groepsleerkracht verzorgt de les. Indien covid  

het  toestaat kan er een afspraak met Brabantse Delta worden  

gepland om een waterzuiveringsinstallatie te bezoeken via de site 

www.brabantsedelta.nl/rondleidingen-en-excursies. Kerndoelen  

(tule) Sluit aan bij kerndoelen 39 en 48 en stimuleert de competenties: 

reflecterend, onderzoekend en creërend vermogen. 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl)

Beeldlokaal: Watereducatie, Natuur & Milieu | Gratis | Lespakket 

Digitaal beschikbaar | Duur project 3 lessen: A 60 minuten,  

B 90 minuten, C 75 minuten | Het hele schooljaar
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Afval & je omgeving 
Alle groepen: De gastlessen uit het educatiepakket ‘Afval & je omge-

ving’ zijn gericht op bewustwording en gedragsverandering rondom 
het thema (zwerf-)afval. Onderwerpen zoals zwerfafval, afval schei-

den en duurzaamheid komen aan bod. Tijdens de gastlessen wordt er 

gebruik gemaakt van korte filmpjes en quizvragen. School breed wordt 
een korte kick-off gehouden. Daarna worden nieuwe inzamelmiddelen 

verspreid in iedere klas, aangevuld met een korte uitleg en instructie. 

Vakdocent: Het educatiepakket is een initiatief van de gemeente  

en wordt in samenwerking met adviesbureau De Bries uitgevoerd.  

De gastlessen en materialen worden volledig verzorgd door ervaren 
en enthousiaste gastdocenten van De Bries.

Contact: teamschoon@debries.eu | 040 7802551

Gemeente Etten-Leur: Natuur & Milieu | Gratis | Lespakket 

60 minuten per gastles | Periode in overleg
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Oma’s ladekastje
Groep 3,4: Kinderen van nu hebben maar een druk leven: school, 

sportclub, muziekles, 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 activiteiten leren 

ze wat voor werk en spelletjes er vroeger gedaan werden.

Begeleiding: Een lesbrief, een digibordles, boeken en een cd, een 

ladekastje met voorwerpen. Het project bestaat uit drie lessen.  

De groepsleerkracht verzorgt samen een museummedewerker de derde 

les in het Streekmuseum. Hulpouders begeleiden de leerlingen.

Contact: Bij calamiteiten: 076 5034244

Streekmuseum Etten+Leur: Erfgoed | Gratis | Lespakket | 1,5 uur  

(laatste les in het museum) | Het hele schooljaar, in overleg met 

onderwijs@nieuwenobelaer.nl
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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 leerkracht 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

Nederlands Drukkerij Museum: Erfgoed | Gratis | Het hele schooljaar 

±2 uur
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Elsie
Groep 4,5,6: In het Streekmuseum Etten+Leur maken leerlingen  kennis 

met de fascinerende 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, erf-

goed van de psychiatrie en Elsies leven.

Begeleiding: In het Streekmuseum begeleidt de groepsleerkracht één 

groep en onderzoekt d.m.v. een speurtocht en opdrachtkaarten de 

wereld van ‘Elsie en de psychiatrie’. Juf Els neemt de andere helft van 

de leerlingen mee naar boven. Daar verkleden zij zich en  spelen het 

emotiespel. Hulpouders begeleiden de leerlingen. Sluit aan bij kern-

doel 34, 51 en 54 (TULE). Stimuleert de competenties reflecterend, 
 creërend en onderzoekend vermogen.

Contact: Hele schooljaar, in overleg met onderwijs@nieuwenobelaer.nl 

Bij calamiteiten: 076 5034244

Streekmuseum Etten+Leur: Erfgoed | Gratis | 60 min. | Digitaal beschikbaar
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Bij de molen! 
Groep 5,6: De leerlingen leren alle ins en outs over molens. Ze ont-

dekken 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, Koren-

molen De Lelie te bezoeken. Tijdens dit bezoek werken de leerlingen 

aan opdrachtkaarten en leren ze nog meer over de molen uit de  

eigen omgeving.

Begeleiding: 3 lessen. De leerkracht verzorgt zelf 2 voorbereidings-

lessen 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: reflecterend, creërend en 
onderzoekend vermogen.

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl

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. Medewerkers 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 begeleid door leden van de 

orgelkring. Optioneel bezoek aan kerkorgel Lambertuskerk. 

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
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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

Nederlands Drukkerij Museum: Erfgoed | Gratis | Hele schooljaar | ±2 uur
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De Romeinse tijd in Brabant
Groep 5,6,7,8 VO1: 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 vernieuwde docentenhandleiding, werkbladen,  

vergrootglas en achtergrond informatie. De leskist is ook te gebruiken 

als aanvulling op het lesboek. 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl

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 leerlingen  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 werk-

boek voor de leerlingen, 5 korte PowerPointpresentaties en een afle-

vering over Vincent van Gogh door Het Klokhuis. De groepsleerkracht 

verzorgt zelf de lessen. Medewerkers van Van Gogh Etten-Leur verzor-

gen de rond leiding in de Van Gogh Kerk. 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | Bij calamiteiten: Luci de 

Weert | 06 48825772 | info@vincentvangoghinetten.nl

Van Gogh Etten-Leur: Erfgoed, beeldend | Gratis | 45 min. (Rondleiding 

Van Gogh Kerk) | Digitaal beschikbaar
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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’ worden 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 foto-

camera. 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

Beeldlokaal: Beeldend | Gratis (docent op aanvraag €65 per les) 

3 lessen, les 1: 45 min. les 2: 60 min. Les 3: 40 min.
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Beeldige knuffels 
Groep 1,2: In deze les zetten we de knuffels van de leer lingen op een 

voetstuk, want dat verdienen ze! We kiezen de mooiste verhalen, kleu-

ren 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’. 

Begeleiding: Eén les, verzorgd door een vakdocent van Nieuwe  

Nobelaer. De les sluit aan bij kerndoel 54 (TULE) en stimuleert de 

competenties: creërend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Beeldend | €65 | Lesbrief | 60 min. 

Het hele schooljaar 

30



De verffabriek 
Groep 3,4,5,6,7,8: De leerlingen gaan zelf verschillende soorten verf 

maken. In de verffabriek maken we een reis door de tijd en ontdekken 

zo hoe verf gemaakt werd en wordt. We experimenteren in ons kleu-

ren lab niet alleen met verf, maar ook met kleur en structuur. De leer-

lingen gebruiken hun zelfgemaakte verf om een eigen kunstwerk te 

maken. 

Begeleiding: Eén les, verzorgd door een vakdocent van Nieuwe  

Nobelaer. De les sluit aan bij kerndoel 54, 55 en 56 (TULE) en stimu-

leert de competenties: creërend- en reflecterend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Beeldend | €90 | Lesbrief | 85 min. | Het hele 

schooljaar 
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De kleiKAR (nieuw)

Groep 4,5,6: De kleiKAR brengt de mogelijkheden van klei tot leven. 

Kinderen leren over de geschiedenis en het gebruik van keramiek in 

het dagelijkse leven. Ze voelen de klei, experimenteren ermee en gaan 

zelf aan de slag. De kleiKAR zit vol met bijzondere opdrachten, die 

verwondering en verbeelding aanmoedigen. Onderzoeken, creëren en 

reflecteren staan in deze les centraal. 

Begeleiding: In de voorbereidingen is er contact met de leerkracht, 

zodat hij/zij bekend is met de opdrachten. De les sluit aan bij kerndoel 

54 (uitdrukken en communiceren) en 56 (Cultureel erfgoed).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Beeldend | €120 | €45 Huur ontdekkist (2 weken) 

Ontdekkist | Zelfstandig ontdekken (in de 2 weken vooraf) Workshop 

door vakdocent 90 min | Het hele schooljaar
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Meisje aan het vensterraam 
Het geheim van de Hollandse meesters 

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 mate-

rialen én het geheim aan de slag om de mooiste schilderijen op een 

foto zo goed mogelijk na te bootsen. 

Begeleiding: Eén les, verzorgd door een vakdocent van Nieuwe  

Nobelaer. De les sluit aan bij kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert de 

competenties: creërend-, onderzoekend- en reflecterend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Beeldend, fotografie | €150 | Lesbrief | 120 min 

Het hele schooljaar 

33



Papercircuits 
Groep 7,8: We gaan lichtgevende kunstwerken maken van papier/ 

karton, kopertape, knoopcelbatterijen en led lampjes. Door een elek-

trisch circuit te maken kunnen de leerlingen hun eigen ontwerp licht 

laten geven. Ze maken kennis met kunst, techniek en vormgeving.

Begeleiding: Eén les, verzorgd door een vakdocent van Nieuwe  

Nobelaer. De les sluit aan bij kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert de 

competenties: creërend-, onderzoekend- en reflecterend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Beeldend, techniek | €65 | Lesbrief | 60 min. 

Het hele schooljaar 
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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 leer-

kracht de lessen op maat samen. Woordenschat, tafels, spreekwoorden 

& gezegden, de klok, meten, sorteren… bewegend leren is leuk! 

Vakdocent: Lessenreeks 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
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De danssafari 
Alle: In de onderbouw wordt gedanst over lievelingsdieren, zoals een 

poes, paard, leeuw of aap. Voor de midden- en bovenbouw reizen we 

af naar Afrika. Op de klanken van opzwepende Afrikaanse trommels 

dansen we over de kracht van de Afrikaanse dieren. Kunnen de leer-

lingen raden welke dieren er verstopt zitten in de dans?

Begeleiding: 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 onderzoekend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Dans, natuur | €65 | 60 min. | Het hele schooljaar 
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Dansen met prentenboeken 
Groep 1,2,3: Vergroot de beleving van een prentenboek door er  

samen over te dansen! Dit jaar kun je kiezen om te dansen over ‘Rupsje 

Nooitgenoeg’, ‘Het hele soepzootje’, ‘De sneeuwman’, ‘Panda wil een 

vriendje’, en ‘Kapitein Koen en de Piraten’. Het verhaal is de baas,  

alles daaromheen wordt één groot dansfeest.

Begeleiding: 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 onderzoekend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Dans, literatuur | €50 | 45 min. | Het hele schooljaar
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Dansend van kleuter naar leerling (nieuw)

Groep 3: Dansend van kleuter naar leerling is een jaarprogramma dat 

het aanvankelijk leren lezen ondersteund. De kern van het programma is 

het dansalfabet®. Daarnaast aandacht voor lateralisatie, themadans en 

ontspanning. Minder differentiatie, 100% betrokkenheid en meer bewe-

ging. En daarnaast veel plezier, wat ook het leerrendement verhoogd.

Vakdocent: Jaarprogramma van ongeveer 12 lessen. Een vakdocent 

van MotionLab verzorgt de lessen. De lessen vinden plaats in de klas 

zelf, de leerkracht doet actief mee (digibord soms benodigd). Er is 

plaats voor max. 5 scholen.

Contact: Claudia Verlind | 06 24799346 | claudia@motionlab.eu

MotionLab: Dans literatuur, dansend leren | Jaarprogramma, met 12 

lessen van 60 minuten | Starten vanaf nieuw schooljaar 2021-2022 

€1.500 | Ter info: Het merk dansalfabet is officieel gedeponeerd bij het 
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
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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 ken-

nis. Er wordt gedanst over ruimtevaart, magneten, robots en tempera-

tuur. Leren terwijl je danst dus! 

Begeleiding: Eén of vier lessen, verzorgd door een vakdocent van 

Nieuwe Nobelaer. De les sluit aan bij kerndoel 54 en 55 (TULE) en sti-

muleert de competenties: creërend- en reflecterend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Dans, techniek | €65 1 les, €225 4 lessen 

Lesbrief | 60 min. 1 les, 4 x 60 min. 4 lessen | Het hele schooljaar  

(bij meerdere lessen is spreiding over het gehele schooljaar mogelijk) 
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Game on! 
Groep 4,5,6,7,8: Inhoud Gamen staat tegenwoordig (helaas) op nr. 1 
als het gaat om tijdverdrijf. Kinderen zitten stil, hangen op de bank en 

verdwijnen achter een scherm. Maar wat pas echt gaaf is, is je eigen 

game ontwerpen. We maken onze eigen wereld, creëren bijzondere 

spel-karakters, en verzinnen onze eigen spelregels. We zetten de boel 

in beweging met speciale game-muziek. Wedden dat een supergave 

les wordt? Game on!

Vakdocent: Losse les, of korte lesreeks van 2. Een vakdocent van  

MotionLab verzorgt de les(sen).

Contact: Claudia Verlind | claudia@motionlab.eu | 06 24799346

MotionLab: Kunst, dans | Het hele schooljaar | €65 per les, €125 voor 

2 lessen | 60 minuten per les
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De danstijd
Groep 4,5,6,7,8: De geschiedenis vormt de inspiratiebron voor deze 

dansles. Denk aan de elegante dansstijl uit de tijd van Lodewijk XIV en 

de vrije manier van dansen uit de 20e eeuw. We starten met een dans 

uit de 17e eeuw en maken dan samen de sprong naar urban, hiphop en 

breakdance.

Begeleiding: 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 reflecterend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Dans, geschiedenis | €65 | 60 min. | Het hele 

schooljaar (bij meerdere lessen is spreiding over het gehele schooljaar 

mogelijk)
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Over, achter, naast, voor, onder en 
boven, ze komen allemaal door 
Groep 4,5,6,7,8: Wist je dat voorzetsels een fantastische inspiratie-

bron 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. 

Begeleiding: 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 onderzoekend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Dans, taal | €65 | 60 min. | Het hele schooljaar 
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De dansreis
Groep 4,5,6,7,8: Over de hele wereld wonen verschillende mensen 

met verschillende culturen en dansen. Tijdens deze les(sen) leren  

we enkele van deze danswerelden kennen, gaan we op zoek naar de 

o orsprong en betekenis van deze dansen en ontdekken we dat multi-

cultureel een begrip van alle tijden is!

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: creërend-, onderzoekend- en reflecterend 
vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Aanbieder Nieuwe Nobelaer: Dans – Aardrijkskunde | Aardrijkskunde 

€65,00 (1 les), €225,00 (4 lessen) | 60 min. (1 les), 4 x 60 min. (4 lessen) 

Het hele schooljaar (bij meerdere lessen is spreiding over het gehele 

schooljaar mogelijk)
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Swingen met herinneringen 
Groep 5,6,7,8: Elke tijd en iedere gebeurtenis heeft invloed op de 

manier van dansen. We maken een tijdreis naar het begin van de vori-

ge eeuw en zien hoe de manier van dansen verandert. Van de Charles-

ton in de roaring twenties, naar de Twist in de vijftiger jaren tot Disco 

in de jaren zeventig, we dansen ze allemaal!

Begeleiding: Eén les, verzorgd door een vakdocent van Nieuwe Nobelaer. 

De les sluit aan bij kerndoel 54 en 56 (TULE) en stimuleert de competen-

ties: creërend, onderzoekend en reflecterend vermogen (DCL). 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Erfgoed, dans | €65 | 60 min. | Het hele schooljaar 
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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 onder-

zoeken. 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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Uit-je fantasie 
Groep 1,2,3,4: Bij deze les nodigen wij de leerlingen uit om hun fanta-

sie te gebruiken bij het beleven van een verhaal. We gaan in gedachte 

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. 

Begeleiding: 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 onderzoekend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Drama | €65 | Lesbrief | 60 min. | Het hele schooljaar

46



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 ontdekken de leerlingen  

de mogelijkheden van een echt schimmenspel. 

Begeleiding: Eén les, verzorgd door een vakdocent van Nieuwe Nobelaer. 

De les sluit aan bij kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert de compe-

tenties: creërend- en onderzoekend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Drama | €65 | Lesbrief | 60 min. | Het hele schooljaar
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Kunst selfie (nieuw)

Groep 5,6,7,8: We dagen de kinderen uit om een foto mee te nemen 

van een kunstwerk, schilderij of persoon die zij mooi vinden. De leer-

lingen gaan zichzelf transformeren naar de meegenomen afbeelding 

met zelf bij elkaar gezochte attributen en we maken hier een ‘dubbel’ 

foto van. De leerling presenteert aan de klas waarom hij/zij juist voor 

deze afbeelding heeft gekozen. 

Begeleiding: 2 lessen verzorgd door een vakdocent van Nieuwe Nobelaer. 

De les sluit aan bij kerndoel 54 en 56 (TULE) en stimuleert de competen-

ties: creërend, onderzoekend en reflecterend vermogen (DCL). 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Erfgoed, drama | €130 | Lesbrief | 2 x 60 min. 

Het hele schooljaar 
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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 karaktereigenschap-

pen weer te geven. In de eerste les maken we maskers en in de twee-

de les gaan we er verschillende verhalen mee vertellen. Lichaamstaal 

is hierbij belangrijk, want de uitdrukking is al meer dan aanwezig. 

Begeleiding: Twee lessen, verzorgd door twee vakdocenten van  

Nieuwe Nobelaer. De les sluit aan bij kerndoel 54 en 55 (TULE) en  

stimuleert de competenties: creërend-, onderzoekend- en reflecterend 
vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Drama, beeldend | €150 (incl. materialen) 

Lesbrief | 2 x 60 min. | Het hele schooljaar
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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’. 

Begeleiding: 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 onderzoekend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Drama | €65 | Lesbrief | 60 min. | Het hele schooljaar
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Charlie, de ‘stomme’ held 
Groep 5,6,7,8: Charlie Chaplin, wie kent hem niet?! Een groot kun-

stenaar 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 we ons zelfs aan een heuse look-a-like 

wedstrijd; wie kan Chaplin evenaren?! 

Begeleiding: 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 onderzoekend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Drama | €65 | Lesbrief | 60 min. | Het hele schooljaar
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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 luis-

teren en kijken en ontdekken hoe de dynamiek van het theater werkt.

Informatie: De leerkracht verzorgt de lessen incl. voorbeelden, aan-

wijzingen en praktische tools. Het lespakket bestaat uit vier theorie-

lessen (volledig uitgeschreven) + vijfde les op locatie: uitgevoerd en 

begeleid door Max Mini.

Contact: Esther van Dommele | info@maxmini.nl 

Theatergroep Max Mini: Theater, cast | 4 x 50 minuten + 1 x 90-120 

minuten | Theaterseizoen: september t/m juni, les 5 in overleg 

Prijs in overleg
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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. Neem alvast eens een kijkje in de wereld  

van het theater. Wat komt er allemaal bij kijken? De educatieve 

schoolvoorstelling is niet alleen ‘kijken’ maar ook ‘beleven’. Kortom, 

een complete ervaring.

Vakdocent: De educatieve voorstelling ‘De Vliegende Hollander’  

is de inspiratiebron tot het maken van je eigen schoolmusical. 

Contact: Esther van Dommele | info@maxmini.nl

Theatergroep Max Mini: Theater | Schoolvoorstelling circa 60 minuten  

Woensdagochtend 30-03-2022 | €3 per leerling
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Het kleutervoorleesfeest (nieuw) 
Groep 1,2: Samen lezen is altijd feest. De leesconsulent komt in de 

klas interactief voorlezen en ouders/verzorgers zijn van harte welkom. 

Na afloop krijgt iedere kleuter het voorgelezen boek mee naar huis om 
samen met ouders/verzorgers nogmaals samen te lezen. 

Begeleiding: Eén les, verzorgd door een leesconsulent van Nieuwe 

Nobelaer, het project blijft vervolgens vier weken in de klas. De les 

sluit aan bij kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert de competen-

ties: creërend- en onderzoekend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Literatuur, media | €65 | Materiaal welke  

kinderen 2 weken thuis mogen lenen | 30 min. | Het hele schooljaar
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Boekpromotie 
Groep 3,4,5: De allernieuwste boeken uit de bibliotheek worden 

gepromoot door de leesconsulent, dit door middel van een spel. 

Tevens maken de leerlingen kennis met verschillende soorten boeken 

zoals; informatieboeken, zoekboeken en stripboeken. Leesplezier 

gegarandeerd! 

Begeleiding: Eén les, verzorgd door een leesconsulent van Nieuwe 

Nobelaer, het project blijft vervolgens zes weken in de klas. De les 

sluit aan bij kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert de competen-

ties: creërend- en onderzoekend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Literatuur, media | €65 | Materiaal welke vier weken 

in de klas blijft | 60 min. | Het hele schooljaar
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Hoe beroof je een bank? (nieuw) 
Groep 5: Tijdens dit project leest de groep samen het boek ‘hoe  

beroof je een bank’. Aan het lezen worden een aantal verdiepende 

activiteiten gekoppeld, zoals het tot verbeelding brengen van de tekst 

naar een toneelstuk. Daarnaast mogen leerlingen zelf het einde van 

het verhaal schrijven.Begeleiding: Eén les, verzorgd door een lees-
consulent van Nieuwe Nobelaer, het project blijft vervolgens vier 

weken in de klas. 

Begeleiding: De les sluit aan bij kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimu-

leert de competenties: creërend- en onderzoekend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Literatuur, media | €65 | Lesbrief + materiaal welke 

vier weken in de klas blijft | 30 min. | Het hele schooljaar
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Het minimoppenfestival 
Groep 5,6,7: Theaterlezen is een motiverende vorm van herhaald 

samenlezen waarin de leerlingen beurtelings hardop lezen vanuit 

 verschillende karakters. Samen oefenen in de vorm van herhaling 

nodigt uit tot vloeiend lezen. Lachen is leuk en ontspannend vandaar 

de keuze voor het theaterlezen moppenboek. Begeleiding: Eén les, 
verzorgd door een leesconsulent van Nieuwe Nobelaer, het project 

blijft vervolgens vier weken in de klas. 

Begeleiding: De les sluit aan bij kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimu-

leert de competenties: creërend- en onderzoekend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Literatuur, media | €65 | Lesbrief + materiaal welke 

vier weken in de klas blijft | 45 min. | Het hele schooljaar
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Find it! 
Groep 7,8: Tijdens een reeks van 5 lessen worden leerlingen uitge-

daagd om bronnen en informatie te beoordelen en gebruiken op hun 

betrouwbaarheid en bruikbaarheid. De bruikbare informatie wordt 

 verwerkt in een werkstuk. Tevens een leuke co samenwerking tussen 

leerkracht en leesmediaconsulent. Begeleiding: Les 2 en 3 worden 
verzorgd door een leesconsulent van Nieuwe Nobelaer. Les 1, 4 en  

5 worden verzorgd door de leerkracht. 

Begeleiding: De les sluit aan bij kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimu-

leert de competenties: creërend- en onderzoekend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Literatuur, media | €65 | Lesbrief + werkboek  

leerlingen = format werkstuk voor leerlingen | 2 x 60 min | Het hele 

schooljaar
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Hé slangenvel, ik hoor je wel!
Groep 1,2,3,4: Overal in de wereld maken mensen muziek. Soms op 

heel vreemde muziekinstrumenten… Welke instrumenten hebben en 

bespelen ze in China of bij de Indianen? Weet je waarvan ze gemaakt 

worden? Er valt heel veel te ontdekken! In deze les bekijken, beluiste-

ren en bespreken we allerlei instrumenten. 

Begeleiding: Eén les, verzorgd door een vakdocent 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

Nieuwe Nobelaer: Muziek | €50 | Lesbrief | 45 min. | Het hele schooljaar
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Pling-plong Je eigen muziekstuk componeren

Groep 3,4,5,6,7,8: Met een papieren notenbalk, een potlood en een 

plingplong-apparaat kan er zelf muziek gecomponeerd en gespeeld 

worden! In deze workshop maken de leerlingen zelf een compositie  

en muziek. 

Begeleiding: 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 onderzoekend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Muziek | €65 | Lesbrief | 60 min. | Het hele schooljaar
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Boomwhack-a-whack 
Groep 3,4,5,6,7,8: Een boomwhacker is een plastic holle buis met een 

eigen kleur voor elke toon. In deze workshop leer je melodieën te spe-

len en popliedjes te begeleiden met jouw boomwhacker. Daarnaast 

leer je muzikaal goed samen te werken met een klein groepje of zelfs 

met de hele klas. 

Begeleiding: Eén les, verzorgd door een vakdocent van Nieuwe  

Nobelaer. De les sluit aan bij kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert 

de competenties: creërend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Muziek | €65 | Lesbrief | 60 min. | Het hele schooljaar
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Iedereen speelt ukelele 
Groep 5,6,7,8: De ukelele is een minigitaartje met vier snaren.  

Dit instrument leren bespelen is best eenvoudig. De leerlingen en 

leerkracht krijgen samen de beginselen aangeleerd. Zo kan je in  

korte tijd leuke liedjes begeleiden met een paar akkoorden. In overleg 

kunnen de ukeleles in de klas blijven om na de introductieles verder  

te kunnen oefenen. 

Begeleiding: 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 reflecterend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Muziek | €65 + €35 huur ukeleles | Lesbrief | 60 min. 

Het hele schooljaar
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Muziek in de oorlog (wegens succes verlengd)

Groep 5,6,7,8: Speciaal voor de gelegenheid van 75 jaar bevrijding  

Etten-Leur is er een les ontwikkeld waarin de leerlingen ontdekken  

welke invloed de bezetting en de bevrijding had op muziek en vice  

versa. Samen muziek luisteren en terug in de tijd van opa en oma gaan. 

Begeleiding: Eén les, verzorgd door een vakdocent van Nieuwe  

Nobelaer. 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

Nieuwe Nobelaer: Erfgoed, muziek | €65 | Lesbrief 

60 min. | Het hele schooljaar 
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Stomp!
Groep 5,6,7,8: Stomp?! Je weet wel; die wereldberoemde slagwerk-

groep die met allerlei materialen ritmes en muziek maakt. Dat kunnen 

jullie ook! We maken gebruik van drinkbekertjes, potten, pannen, 

lepels, bezems, emmers, vuilnisbakken etc. Als je er maar geluid mee 

kunt maken. Je ontdekt dat je samen muziek kan maken. 

Begeleiding: 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 onderzoekend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Muziek | €65 | Lesbrief | 60 min. | Het hele schooljaar
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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 “Pop&classic4kids.” Een strijkkwartet en een popgroep uit 

Etten-Leur, laten leerlingen kennis maken met verschillende muziek-

stukken van pop tot klassiek. Kees Gobbens, muziekdocent aan de  

KSE, praat de onderdelen aan elkaar.

Begeleiding: Programma van het concert is een week voor de uitvoe-

ring digitaal verkrijgbaar bij herbert.verseveldt@ziggo | 06 51579702

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl

Lionsclub Etten-Leur/KOEPEL: Pop, klassieke muziek | Gratis 

medio 2022, 14.00 uur in de theaterzaal van de KSE | 90 min.
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Speeddaten met de kunsten 
Alle groepen: Tijdens een cultuurdag kennismaken met verschillende 

kunstdisciplines. Van theater tot dans en van beeldend tot muziek. Je 

gaat speeddaten met de kunsten! Zelf doen, zien en ervaren misschien 

ontdek je een nieuw talent bij je zelf 

Begeleiding: 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.

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Beeldend, dans, drama, muziek | €6,50 per leerling 

(min. 80 deelnemende leerlingen) | 240 min. (4x60 min.) | Het hele 

schooljaar
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Door de bril van Annie M.G. Schmidt
Alle groepen: Kijk eens door die oh-zo-bekende bril van Annie M.G. 

Schmidt naar haar veel omvattende levenswerk. Door middel van 

beeldende vorming, dans, drama, literatuur en muziek bekijken we 

gedichtjes, liedjes en verhalen van Annie M.G. Schmidt. Na dit project 

heeft Annie ook een plekje in jouw hart veroverd.

Begeleiding: 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.

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Beeldend, dans, drama, literatuur, muziek | €6,50 

per leerling (min. 80 deelnemende leerlingen) | 240 min. (4x60 min.) 

Het hele schooljaar
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Los met Jeroen Bosch 
Groep 5,6,7,8: De werken van Jheronimus Bosch nodigen al eeuwen 

uit tot het bedenken van verhalen. Tijdens dit project starten we met 

het Schilderij “De Tuin der Lusten” en bedenken samen een verhaal in 

die wonderlijke wereld van Jeroen Bosch. Dit mondt uit in een verras-

sende theatervoorstelling. 

Begeleiding: Een complete cultuurdag, verzorgd door vakdocenten van 

Nieuwe Nobelaer. We stemmen samen met de school de locatie en tij-

den 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

Nieuwe Nobelaer: Beeldend, dans, drama, literatuur, muziek | €6,50 

per leerling (min. 80 deelnemende leerlingen) | 240 min. (4x60 min.) 

Het hele schooljaar
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Kijkje achter de schermen 
Groep 3,4,5,6,7,8: De titel zegt het al; we nemen je mee achter de 

schermen van het theater. Wat gebeurt er bij een theatervoorstelling? 

Hoe werkt dat op het toneel met licht, geluid en decor? Samen ontdek-

ken we de theaterzaal voor en achter de schermen. 

Begeleiding: Rondleiding verzorgt door een medewerker van Nieuwe 

Nobelaer. De les sluit aan bij kerndoel 56 (TULE) en stimuleert de 

competentie onderzoekend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Theater | €1,50 per leerling (min. 25 deelnemende 

leerlingen) | Lesbrief | 45 min. | Het hele schooljaar
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Ukelele voor leerkrachten 
Leerkrachten: Je klas verrassen met een onverwacht staaltje muzikali-

teit? Na het volgen van deze korte cursus ukelele ben je in staat om 

jezelf al zingend op ukelele te begeleiden. Muziek in de klas zal nooit 

meer hetzelfde zijn. 

Begeleiding: De cursus bestaat uit tien lessen. De groep bestaat uit 

minimaal zes en maximaal tien cursisten. De lessen worden verzorgd 

door een vakdocent/consulent van Nieuwe Nobelaer en stimuleert de 

competentie creërend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Muziek | €120 per deelnemer (incl. lesmateriaal)  

Lesmateriaal | 10 x 60 min. | Het hele schooljaar
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Beeldend in de klas 
Dans in de klas | Theater in de klas | Muziek in de klas 

Leerkrachten: Tijdens deze cursus krijgen leerkrachten handvatten om 

een goede kunstvakles te geven. Hoe maak je een lesopbouw en welke 

beeldende, dans, theater en/of muziekopdrachten kun je inzetten bij 

zaakvakken. Wij garanderen een hoop nieuwe inzichten en inspiratie. 

Begeleiding: De cursus bestaat uit vijf lessen, waarbij je voor één of 

meerdere disciplines kunt kiezen. De groep bestaat uit minimaal acht 

en maximaal tien cursisten. De lessen worden verzorgd door één of 

meerdere consulenten cultuureducatie van Nieuwe Nobelaer en sti-

muleert de competentie creërend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl | 076 5045200

Nieuwe Nobelaer: Beeldend, dans, drama | €60 per deelnemer  

(min. 8 deelnemers) | Lesmateriaal | 5 x 60 min. | Het hele schooljaar
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Proces gerichte didactiek
Van product naar proces!

Leerkrachten: Wil jij minder productgerichte werkjes bij beeldend 

maar weet je niet hoe je over kan stappen naar procesgericht werken? 

Vind je jezelf niet zo creatief? 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: Onderwerpen als: achtergrond info vanuit taxonomie van 

Bloom over procesgericht werken, eigenaarschap van kinderen, onder-

zoek en ontwerp, een pakkende inleiding, prikkelende vragen, een goede 

evaluatie en reflectie met kinderen. Totale organisatie van een les. 

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

Jacqueline Braat/Arti-tof: Beeldend | 4 bijeenkomsten van 2,5 uur 

1 begeleidende les in de groep. | Het hele schooljaar | € 350,- per 

docent | Digitaal beschikbaar
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Creativiteit en professionele 
communicatie 
Leerkrachten Je mag steeds meer coachvaardigheden inzetten om 

goede evaluatie en reflectie met leerlingen, collega’s te waarborgen. 
Aannames achter je te laten en op zoek naar echte informatie geeft je 

meer energie en tijd. Bijeenkomst met een brok humor, leuke creatieve 

opdrachten die je ook zo weer in je groep kan inzetten.

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 | 4 bijeenkomsten van 2,5 uur 

Het hele schooljaar | € 250 per persoon
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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 kettingreac-

tie 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 aan-

vraag via Beeldlokaal (€75 per uur). 

Contact: onderwijs@nieuwenobelaer.nl

Beeldlokaal/KOEPEL: Wetenschap & Techniek | Gratis | Het hele 

schooljaar | 4 lessen
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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

De Bries www.debries.eu 

West Brabants Bijenlandschap

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

Kunst
Nieuwe Nobelaer www.nieuwenobelaer.nl

MOTIONLAB www.motionlab.eu

Theatergroep Max Mini www.maxmini.nl

Speciaal
Nieuwe Nobelaer www.nieuwenobelaer.nl

Jacqueline Braat www.arti-tof.nl

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

Beeldlokaal, Marja Reniers www.beeldlokaal.nl

75



Inschrijven 
Inschrijven? Doe je via de icc-er en de planner van Nieuwe 

Nobelaer (Tulla Nadir). 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
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