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Beste leerkrachten,
Binnen onze gemeentelijke organisatie is  

KOEPEL al jaren actief als cultuur- en natuur-

marktplaats. Een kleine organisatie binnen een 

grote organisatie die de scholen ondersteunt en 

adviseert op het gebied van erfgoed en kunst-

educatie. Maar ook op het gebied van natuur- en 

milieueducatie. Elk jaar brengt KOEPEL een 

prachtig kleurrijk gemeentelijk breed aanbod-

boekje uit met een mooi en veelzijdig aanbod. 

Dit is volgens mij voor elke leerkracht een meer-

waarde om in één waaier het hele aanbod over-

zichtelijk naast elkaar te hebben. Er valt veel  

te kiezen en voor het komende schooljaar ook 

nieuwe natuurprojecten. Ik zelf ben graag in  

de natuur. Het geeft mij rust en een groene 

omgeving ontspant mij. Gelukkig hebben we in 

onze gemeente veel groen en de mogelijkheid 

om prachtige wandelingen te maken. De natuur-

projecten van KOEPEL maken leerlingen bewus-

ter van het belang van een gezond leefklimaat 

voor nu en in de toekomst. Daar zet ik mij als 

wethouder graag voor in. De samenwerking met 

Cultuurhuis De Nobelaer is een vaste waarde.  

Ik ben erg blij dat de basisscholen weer vak-

docenten kunnen ontvangen. Het Kunstmenu 

draait nu volop en er zijn prachtige voorstellin-

gen te zien. Elke leerling in Etten-Leur krijgt  

de kans om betaalbaar naar professionele kunst-

uitingen te kijken en luisteren in een goed 

 geoutilleerde theaterzaal en dat vind ik ont-

zettend fijn en waardevol.
Laten we met elkaar uitkijken naar een inspire-

rend creatief schoolseizoen (22/23) met deze 
kleurrijke bijzondere mooi vormgegeven aan-

bodwaaier van KOEPEL. Veel plezier gewenst!

René Verwijmeren

Wethouder cultuur
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Wij kijken, wij doen
Product Groep blz

Boer Boris is de baas 1,2 7

Superslow 3,4 8

Familie Wolf komt hier wonen 5,6 9 

Doe mij een liedje speciaal 7,8 10

natuur en Milieu
Product Groep blz

Kabouterpad  1,2 11

Spelend leren 1,2 12

Beestenboel op de boerderij 1,2,3,4 13

Ieder vogeltje eet zoals het gebekt is 3,4 14

De Klimaatjes: Plasticsoep, Special   

(tijdens Dag van de Duurzaamheid) 3,4 15

De bezige bijen 7,8 16

Tentoonstelling Bij& Supermarkt 1,2,3,4,5,6 17

Het wateravontuur 5,6 18

iBeleefpad 7,8 19

Weet wat je eet  7,8 20

Koe 3.0 7,8 21

Water in zicht 7,8 22

erfgoed
Product Groep blz

Op de toren zit een haan 1,2 23

Letterkist van Dirk den Drukker 3,4 24

Bij de molen!  5,6 25

Orgelkids doe-orgel  5,6,7,8 26

Letterspel 5,6,7,8 27

De Romeinse tijd in Brabant 5,6,7,8 VO1 28

Begrijp Vincent 6,7,8 29



Kunst Beeldend tapas
Product Groep blz

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet! 1,2 30

Beeldige knuffels  1,2 31

De verffabriek  3,4,5,6,7,8 32

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

Papercircuits  7,8 34

Kunst Dans tapas
Dansend leren, de kleuterspecial 1,2 35

De danssafari  alle 36

Dansen met prentenboeken  1,2,3 37

Dansend leren lezen, groep 3 special 3 38

De dansmachine  3,4,5,6 39

Dansend leren, bovenbouw special 6,7,8 40

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

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

Kunst Drama tapas
Uit-je fantasie  1,2,3,4 45

Schimmenspel  1,2,3,4 46

Kunst selfie 5,6,7,8 47
Maskerade  5,6,7,8 48

Shaken met Shakespeare  5,6,7,8 49

Charlie, de ‘stomme’ held  5,6,7,8 50

Theaterlessen – CAST  7,8 51

Kunst Literatuur tapas
Het kleutervoorleesfeest  1,2 52

Boekpromotie  3,4,5 53

Hoe beroof je een bank?  5 54

Het minimoppenfestival  5,6,7 55

Find it!  7,8 56

Kunst Muziek tapas
Hé slangenvel, ik hoor je wel! 1,2,3,4 57

Pling-plong, je eigen  

muziekstuk componeren 3,4,5,6,7,8 58

Boomwhack-a-whack  3,4,5,6,7,8 59

Iedereen speelt ukelele  5,6,7,8 60

Muziek in de oorlog  5,6,7,8 61

Stomp! 5,6,7,8 62

Pop&classic4kids 7,8 63



Speciaal buffet
Product Groep blz

Speeddaten met de kunsten  alle 64

Door de bril van Annie M.G. Schmidt alle 65

Los met Jeroen Bosch  5,6,7,8 66

Kijkje achter de schermen  3,4,5,6,7,8 67

Ukelele voor leerkrachten  leerkrachten 68

Beeldend in de klas  leerkrachten 69

Dansend leren DIY, train-de-trainer leerkrachten 70

Zicht op leerlijnen en  

technieken beeldend?  leerkrachten 71

Wetenschap en 
Techniek buffet
Product Groep blz

Het wat–lab 5,6 72

extra
Product  blz

Boomfeestdag  73

De Nobelaer 74

Sjors Sportief Sjors Creatief 75

Voor de hele school, afval & je omgeving 76 

Van Gogh Etten-Leur  77



Boer Boris is de baas
Klein Amsterdam Producties

Groep 1,2: Speciaal voor de 10e verjaardag van 

Boer Boris komen twee technici met een levens-

grote kijkdoos langs. Gedurende de voorstelling 

vouwen de technici deze open, waarna een drie-

dimensionaal theater ontstaat. Daar verschijnen 

Boer Boris, zijn machines, de boerderijdieren en 

zelfs de vogelverschrikkers! Gaan jullie mee op 

avontuur?

Vakdocent: Bezoek voorstelling en een actieve 

les door een vakdocent van De Nobelaer. De les 

sluit aan bij kerndoel 54 en 56 (TULE) en stimu-

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

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De Nobelaer: Theater | Lesbrief | 50 min. 
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Superslow
Bontehond

Groep 3,4: SUPERSLOW is een ode aan nieuwe 

dingen ontdekken en uit je comfortzone breken. 

Leve de prikkels en het onbekende. Ontdek dat 

peuters veel stoerder zijn dan hun ouders, juffen 

en meesters ooit hadden verwacht. Ga mee op 

reis tijdens deze fysieke, muzikale voorstelling 

met theatrale hiphop en weinig woorden.

Vakdocent: Bezoek voorstelling en een actieve 

les door een vakdocent van De Nobelaer. De les 

sluit aan bij kerndoel 54 en 56 (TULE) en stimu-

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

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De Nobelaer: Theater | Lesbrief | 30 min. 
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Familie Wolf komt  
hier wonen
Boeschoten & Gutman en STIP theaterproducties

Groep 5,6: Op jacht naar een nieuw leefgebied 

belanden broer en zus Wolf per ongeluk op de 

speelvloer van een theater. Wat begint als een 

klassieke natuurdocumentaire ontspoort in  

een humoristische confrontatie tussen de twee 

wolven en het publiek. Familie wolf komt hier 

wonen zet alles op z’n kop en daagt je uit om  

de verschillen tussen jezelf en anderen te 

 ontdekken en te merken dat je zelf ook niet  

zo gewoon bent als je dacht. 

Vakdocent: Bezoek voorstelling en een actieve 

les door een vakdocent van De Nobelaer. De les 

sluit aan bij kerndoel 54 en 56 (TULE) en stimu-

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

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De Nobelaer: Theater | Lesbrief | 60 min. 
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doe mij een 
liedje speciaal
Hippe Gasten

Groep 7,8: Wat is een liedje en wat doet een 

liedje? Bij Doe mij een liedje speciaal worden 

liedjes besteld bij een snackbar. Liedjes omdat 

ze zo lekker kunnen zijn, dikke liedjes, of met 

wat extra saus. Je krijgt een kijkje in de vak-

kundige keuken. Een interactieve rocktheater-

voorstelling vol interactie waarin Hippe Gasten 

je de kracht van muziek laat voelen.

Vakdocent: Bezoek voorstelling en een actieve 

les door een vakdocent van De Nobelaer. De les 

sluit aan bij kerndoel 54 en 56 (TULE) en stimu-

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

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De Nobelaer: Theater | Lesbrief | 50 min.
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Kabouterpad 
Groep 1,2: Het kabouterpad is een ontdekkings-

route in de Hooiberg. Daar staan negen kabou-

terpalen. 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 leer-

kracht 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 schoe-

nen of stevige laarzen dragen. 

Contact: onderwijs@denobelaer.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 een-

voudige interactieve opdrachten rondom zand 

en water worden de leer lingen uitgedaagd tot 

onderzoekend leren. Spelenderwijs ontdekken 

en onder vinden ze de eigenschappen en ken-

merken 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@denobelaer.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@denobelaer.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@denobelaer.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 Klimaatjes: Plasticsoep 
SPeCiAL (tijdens dag van de duurzaamheid)

Groep 3,4: Jeugdvoorstelling ‘De Klimaatjes: 

Plasticsoep’ is een vrolijke, educatieve theater-

voorstelling voor kinderen, gebaseerd op de  

succesvolle prentenboekenreeks waarin een 

groep dieren op eigen- en vaak grappige wijze 

laat zien hoe je je leefomgeving positief kunt 

beïnvloeden. Kinderen ervaren op een speelse 

manier hoe ze met iets kleins grote dingen 

 kunnen bereiken, voor zichzelf én voor anderen. 

De muzikale voorstelling van 50 minuten wordt 

gespeeld door drie acteurs met zeven levens-

grote dierenpoppen.

Contact: onderwijs@denobelaer.nl

Create Studios: Duurzaamheid | Gratis 

Lespakket is digitaal beschikbaar | Voorstelling 

50 min. | lespakket met 8 lessen beschikbaar 

10 oktober 2 voorstellingen. | Let op wie het 

eerst komst wie het eerst maalt. 
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De bezige bijen
Groep 7,8: In het lesprogramma De bezige bijen 

vormen de leerlingen in ontwerpteams een visie 

over het gevaar voor uitsterven van wilde bijen 

en het belang van wilde bijen op het ecosys-

teem. Zij ontwikkelen een activiteit die een 

positieve bijdrage aan het verbeteren van de 

leefomgeving van de wilde bijen levert. De leer-

lingen hebben de vrijheid om met een authen-

tiek ontwerp te komen. 

Begeleiding: De groepsleerkracht verzorgt de 

lessen. De imker geeft uitleg tijdens het locatie-

bezoek. De les sluit aan bij kerndoel 39 en 55 

(TULE) en stimuleert de competenties creërend, 

analyserend en reflecterend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@denobelaer.nl

Beeldlokaal: Natuur en Milieu | Gratis 

Lespakket (zie website KOEPEL) | Digitaal 

beschikbaar | Onderdeel A t/m D op school 

Bezoek aan de imker Henk Boot | Eind maart 

april en september
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Tentoonstelling  
Bij& Supermarkt
Groep 1,2,3,4,5,6: Het Bijenlandschap West-

Brabant heeft bij deze mobiele tentoonstelling 

een educatief pakket Bij & bestuivers ontwik-

keld om de jeugd te betrekken bij het bescher-

men van de bijen en hun leefgebied. De ten-

toonstelling bestaat uit vijf blokken, opgebouwd 

uit 4-5 honingraten. In ieder blok staat een 

 product uit de supermarkt centraal: een product 

dat er niet meer zou zijn als de bij verdwijnt.  

De hoofdthema’s zijn: relaties tussen Bij & 

Voedsel, Bij & Mens, Bij = Insect, Wilde bijen,  

Bij & Habitat. 

Begeleiding: De leerkracht draait het  

project zelfstandig.

Contact: onderwijs@denobelaer.nl 

KOEPEL/ West Brabants Bijenlandschap:  
Natuur & Milieu: | Gratis | Lespakket | Digitaal 

beschikbaar | inclusief educatie pakket  

Bij& Bestuivers | Tentoonstelling, datum en 

locatie nader bepaald
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Het wateravontuur
Groep 5,6: Je kent ze misschien wel, die school-

platen 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 verras-

sen wat je allemaal tegenkomt.

Begeleiding: De leerlingen gaan op excursie en 

gaan aan de slag met doekaarten. De groeps-

leerkracht geeft zelf de lessen. IVN-medewer-

kers leiden de excursie met hulp ouders en leer-

kracht. Let op: laarzen zeer aan te bevelen. 

Contact: onderwijs@denobelaer.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 leerzaam avontuur in de buiten-

lucht! Met een gps in de hand gaan de leerlin-

gen 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@denobelaer.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 actief digitaal 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 moestuin-

fleskaart 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@denobelaer.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 min.
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Koe 3.0
Groep 7,8: De leerlingen onderzoeken via uit-

dagende opdrachten in één les de essentie van het 

dier de koe en hoe de koe zijn plaats in de maat-

schappij heeft ingenomen. De melkkoe wordt van-

uit 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 bezoeken in de tweede les de 

Zorgboerderij de Bollendonk. Dit is een moderne 

boerderij 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 eer-

ste en derde les. De leerlingen bezoeken in de twee-

de les de Zorgboerderij de Bollendonk. Sluit aan bij 

kerndoelen 41 en 55 en stimuleert de competenties: 

onderzoekend, creërend en reflecterend vermogen.

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | Bij calamitei-

ten: zorgboerderijdebollendonk @outlook.com

Zorgboerderij de Bollendonk/Beeldlokaal:  
Natuur & Milieu | Gratis | Lespakket | Digitaal 
beschikbaar | 3 lessen | Periode in overleg

21



Water in zicht
Groep 7,8: De leerlingen leren middels dit les-

programma om op een bewuste manier met drink-

water om te gaan. Het is niet vanzelf sprekend dat 

er schoon drinkwater uit de kraan stroomt. Voor 

veel kinderen in andere delen van de wereld is 

schoon drinkwater een schaars goedje. Naast het 

goed omgaan met schoon drinkwater leren de leer-

lingen wat de gevolgen zijn van, extreem droge 

zomers en natte periodes op het leven in een delta. 

Begeleiding: De groepsleerkracht verzorgt de  

les. Er kan een afspraak met Brabantse Delta 

 worden gepland om een waterzuiveringsinstallatie 

te bezoeken via de site www.brabantsedelta.nl/

rondleidingen-en-excursies. Sluit aan bij kern-

doelen 39 en 48 (TULE) en stimuleert de compe-

tenties: reflecterend, onderzoekend en creërend 
vermogen. 

Contact: onderwijs@denobelaer.nl

Beeldlokaal: Watereducatie, Natuur & Milieu 

Gratis | Lespakket | Digitaal beschikbaar 

Duur project 3 lessen: A 60 min. B 90 min.  

C 75 min. | Het hele schooljaar
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op de toren zit een haan
Groep 1,2: Hubertus de Gouden Haan waait tijdens 

een storm van de kerktoren zo de zandbak van de 

school in! De leerlingen van groep 1 en 2 laten hem 

aansterken in de poppenhoek en hebben een hele-

boel vragen voor Hubertus. Wie is hij en waar komt 

hij vandaan? Hubertus gaat met de leerlingen op 

ontdekkingstocht door de school en de buurt. Zo 

leren ze hun buurt goed kennen en leren ze goed 

kijken naar de omgeving waar ze anders vrolijk iede-

re dag aan voorbij lopen. Het leren lezen en herken-

nen van de eigen omgeving draagt bij aan het ont-

wikkelen van cultureel bewustzijn en is een eerste 

kennismaking met erfgoed in de directe omgeving 

van de school. Daarom noemt Erfgoed Brabant dit 

het méést lokale erfgoedproject wat er is.

Begeleiding: Docentenhandleiding met kopieer-

bladen voor o.a. woordkaarten en thema-

materiaal. Vier voorleesverhalen, vier kijkplaten. 

Contact: onderwijs@denobelaer.nl

Erfgoed Brabant: Erfgoed | gratis | Lespakket 

Digitaal beschikbaar op cd | 4 lessen | Het hele 

schooljaar/eigen invulling

23



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 leer-

lingen 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@denobelaer.nl | Bij calami-

teiten: 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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Bij de molen! 
Groep 5,6: De leerlingen leren alle ins en outs 

over molens. Ze ontdekken dat er veel verschil-

lende molens zijn en welke energiebronnen  

er worden gebruikt om de molens te laten wer-

ken. 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 onder-
zoekend vermogen.

Contact: onderwijs@denobelaer.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 leer-

lingen 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 kerk-

orgel Lambertuskerk. 

Contact: onderwijs@denobelaer.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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Letterspel
Groep 5,6,7,8: Spelen met letters… wij noemen 

dat handzetten!… met houten of loden letters. 

Met letters woorden maken en afdrukken op  

een hele oude drukpers. Leerlingen gaan aan 

het werk om te zetten en drukken. Je kunt vuile 

handen krijgen. Er wordt óók een boekje 

gemaakt door de leerlingen in dit Doe-Museum.

Begeleiding: Het project is om de leerlingen 

kennis te laten maken met een verdwenen 

ambacht, niet d.m.v. theorie, maar met “zelf 

laten doen”. Medewerkers van het museum 

begeleiden de leerlingen.

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | Bij calami-

teiten: info@nederlandsdrukkerijmuseum.eu 

t.a.v. Frans de Nijs | 076 5034826

Nederlands Drukkerij Museum: Erfgoed 

Het hele schooljaar | Gratis | ± 2 uur | Lespakket 

vouwvel
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de Romeinse tijd  
in Brabant
Groep 5,6,7,8 VO1: In iedere geschiedenis-

methode 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@denobelaer.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 docenten-

handleiding, een werkboek voor de leerlingen,  

5 korte PowerPointpresentaties en een afleve-

ring 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@denobelaer.nl  

Bij calamiteiten: Luci de Weert | 06 48825772 

info@vincentvangoghinetten.nl

Van Gogh Etten-Leur: Erfgoed, beeldend | Gratis 

Inplannen: oktober t/m 31 december 2022  

in overleg, vanaf 2023 inplannen onder voor-

behoud | 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 uitge-

daagd om anders te kijken naar hun omgeving. 

De leerlingen gaan in groepjes van 3 de ver-

borgen vormen en patronen zoeken en vast-

leggen 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 eer-
dere lessen. Waar hebben jullie de verborgen 

vormen en patronen gefotografeerd?

Vakdocent: De groepsleerkracht verzorgt  

zelf de les. 

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

Beeldlokaal: Beeldend | Gratis (docent op aan-

vraag €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, 

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’. 

Begeleiding: Eén les, verzorgd door een vak-

docent van De Nobelaer. De les sluit aan bij 

kerndoel 54 (TULE) en stimuleert de competen-

ties: creërend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De Nobelaer: Beeldend | €65 | Lesbrief 

60 min. | Het hele schooljaar
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De verffabriek 
Groep 3,4,5,6,7,8: De leerlingen gaan zelf ver-

schillende soorten verf maken. In de verffabriek 

maken we een reis door de tijd en ontdekken  

zo hoe verf gemaakt werd en wordt. We experi-

menteren in ons kleuren 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 vak-

docent van De Nobelaer. De les sluit aan  

bij kerndoel 54, 55 en 56 (TULE) en stimuleert 

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

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De Nobelaer: Beeldend | €90 | Lesbrief 

85 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 materialen 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 vak-

docent van De Nobelaer. De les sluit aan  

bij kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert de 

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

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De Nobelaer: Beeldend, fotografie | €150 

Lesbrief | 120 min | Het hele schooljaar
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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.

Begeleiding: Eén les, verzorgd door een vak-

docent van De Nobelaer. De les sluit aan  

bij kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert de 

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

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De Nobelaer: Beeldend, techniek | €65 

Lesbrief | 60 min. | Het hele schooljaar
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dansend leren 
de kleuterspecial

Groep 1,2: Met de dansend leren lessen gaan 

kleuters op avontuur langs diverse thema’s zoals 

lente, sprookjes, eten & drinken, bouwen etc.) 

Binnen deze thema’s dansen we met woorden-

schat, taal, rekenen en overige SLO doelen.  

Ook oefenen we met sociaal-emotionele vaar-

digheden. Een heerlijke mix van beweeg-

activiteiten in de belevingswereld van de kleuters.

Vakdocent: Claudia Verlind verzorgt de lessen.  

5 lessen. Aanwezigheid van leerkracht zelf. Voor-

keur voor speelzaal. De les sluit aan bij kerndoel 

54 en 55 (TULE) en stimuleert de competenties, 

creërend- en onderzoekend vermogen (DCL).

Contact: MotionLab | Claudia Verlind 

claudia@motionlab.eu | 06 24799346

MotionLab: Dans, bewegingsexpressie | €495 

5 x 55 min. (5 lessen) | Het hele schooljaar
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de danssafari 
Groep 1,2,3,4,5,6,7,8: In de onderbouw wordt 

gedanst over lievelingsdieren, zoals een poes, 

paard, leeuw of aap. Voor de midden- en boven-

bouw 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 zit-

ten in de dans?

Begeleiding: Eén les, verzorgd door een vak-

docent van De Nobelaer. De les sluit aan  

bij kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert  

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

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De Nobelaer: Dans, natuur | €50 voor groep  

1, 2 en 3, €65 voor alle groepen | 45 en 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 vak-

docent van De Nobelaer. De les sluit aan  

bij kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert  

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

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De Nobelaer: Dans, literatuur | €50 | 45 min.  

Het hele schooljaar
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dansend leren lezen 
Groep 3 special

Groep 3: Met de dansend leren lessen gaan de 

leerlingen op avontuur langs diverse thema’s 

die aansluiten bij het aanvankelijk leren lezen. 

Binnen deze thema’s dansen we met woorden-

schat en andere taaldoelen. Ook komen laterali-

satie, motoriek en sova aan bod. Een heerlijke 

mix van beweegactiviteiten die het leren lezen 

ondersteunen.

Vakdocent: Claudia Verlind verzorgt de lessen.  

5 lessen. Aanwezigheid van leerkracht zelf. 

Voorkeur voor speelzaal. De les sluit aan  

bij kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert de 

competenties, creërend- en onderzoekend 

v ermogen (DCL)

Contact: MotionLab | Claudia Verlind 

claudia@motionlab.eu | 06 24799346

MotionLab: Dans, bewegingsexpressie | €495 

5 x 55 min. | Het hele schooljaar
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de dansmachine 
Groep 3,4,5,6: Door te dansen over onder-

werpen die in jullie techniek les behandeld  

worden, zorg je voor verdieping van de  

opgedane kennis. 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 De Nobelaer. De les sluit aan 

bij kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert de 

competenties: creërend- en reflecterend vermo-

gen (DCL).

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De 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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dansend leren 
Bovenbouw special
Groep 6,7,8: Veel kinderen vinden het spannend 

zichzelf te presenteren. Dat is niet handig bij 

spreekbeurten, boekpresentaties en straks op 

het VO. Aan de hand van stoere dansopdrachten 

en bewegingsexpressie gemixt met sova gaan 

we kijken hoe kinderen lekker kunnen shinen, 

binnen hun eigen kunnen en durven. Geen moei-

lijke pasjes, wel uitdaging!

Vakdocent: Claudia Verlind verzorgt de lessen.  

5 lessen. Aanwezigheid van leerkracht zelf. 

Gymzaal. De les sluit aan bij kerndoel 54 en 55 

(TULE) en stimuleert de competenties,  creërend- 

en onderzoekend vermogen (DCL)

Contact: MotionLab | Claudia Verlind 

claudia@motionlab.eu | 06 24799346

MotionLab: Dans, bewegingsexpressie | €495 

5 x 55 min. | Het hele schooljaar
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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 vak-

docent van De Nobelaer. De les sluit aan  

bij kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert  

de competenties: creërend- en reflecterend 
v ermogen (DCL).

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De 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 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 voorzet-

sels een bijzondere betekenis krijgt. 

Begeleiding: Eén les, verzorgd door een vak-

docent van De Nobelaer. De les sluit aan  

bij kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert  

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

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De Nobelaer: Dans, taal | €65 | 60 min. 

Het hele schooljaar

42



de dansreis
Groep 4,5,6,7,8: Over de hele wereld wonen 

verschillende mensen met verschillende cultu-

ren 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 De Nobelaer. De les sluit aan 

bij kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert de 

competenties: creërend-, onderzoekend- en 

reflecterend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De 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 vorige 

eeuw en zien hoe de manier van dansen veran-

dert. Van de Charleston 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 vak-

docent van De Nobelaer. De les sluit aan bij 

kerndoel 54 en 56 (TULE) en stimuleert de  

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

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De Nobelaer: Erfgoed, dans | €65 | 60 min.  

Het hele schooljaar
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Uit-je fantasie 
Groep 1,2,3,4: Bij deze les nodigen wij de leer-

lingen uit om hun fantasie 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 vak-

docent van De Nobelaer. De les sluit aan bij 

kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert de  

competenties: creërend- en onderzoekend 
v ermogen (DCL).

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De Nobelaer: Drama | €65 | Lesbrief | 60 min. 

Het hele schooljaar
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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 ver-

schillende schaduwen. Welke schaduwen kun  

je maken en wat creëer je daar vervolgens mee? 

In deze les ontdekken de leerlingen de moge-

lijkheden van een echt schimmenspel. 

Begeleiding: Eén les, verzorgd door een vak-

docent van De Nobelaer. De les sluit aan bij 

kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert de 

 competenties: creërend- en onderzoekend  
vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De Nobelaer: Drama | €65 | Lesbrief | 60 min. 

Het hele schooljaar
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Kunst selfie
Groep 5,6,7,8: We dagen de kinderen uit om een 

foto mee te nemen van een kunstwerk, schilde-

rij of persoon die zij mooi vinden. De leerlingen 

gaan zichzelf transformeren naar de meegeno-

men 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 vak-

docent van De Nobelaer. De les sluit aan bij 

kerndoel 54 en 56 (TULE) en stimuleert de  

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

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De 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 karaktereigenschappen 

weer te geven. In de eerste les maken we mas-

kers en in de tweede les gaan we er verschillen-

de verhalen mee vertellen. Lichaamstaal is hier-

bij belangrijk, want de uitdrukking is al meer 

dan aanwezig. 

Begeleiding: Twee lessen, verzorgd door twee 

vakdocenten van De Nobelaer. De les sluit aan 

bij kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert de 

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

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De 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 Shake-

speareaanse voordracht, het spelen en spreken 

op rijm en natuurlijk met de vraag ‘to be or  

not to be’. 

Begeleiding: Eén les, verzorgd door een vak-

docent van De Nobelaer. De les sluit aan bij 

kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert de  

competenties: creërend- en onderzoekend 
 vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De 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 uitdrukkin-

gen en fysieke kenmerken de wereld liet genie-

ten 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 vak-

docent van De Nobelaer. De les sluit aan bij 

kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert de  

competenties: creërend- en onderzoekend  
vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De 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 luisteren en kijken en ontdek-

ken hoe de dynamiek van het theater werkt.

Informatie: De leerkracht verzorgt de lessen 

incl. voorbeelden, aanwijzingen en praktische 

tools. Het lespakket bestaat uit vier theorie-

lessen (volledig uitgeschreven) + vijfde les op 

locatie: uitgevoerd en begeleid door Max Mini.

Contact: Merel van Zijl | Merel@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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Het kleutervoorleesfeest 
Groep 1,2: Samen lezen is altijd feest. De lees-

consulent 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/verzor-

gers nogmaals samen te lezen. 

Begeleiding: Eén les, verzorgd door een lees-

consulent van De Nobelaer, het project blijft 

vervolgens vier weken in de klas. De les sluit 

aan bij kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert 

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

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De Nobelaer: Literatuur, media | €65 | Materiaal 

welke kinderen 2 weken thuis mogen lenen 

30 min. | Het hele schooljaar

52



Hoe beroof je een bank? 
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. Daar-

naast mogen leerlingen zelf het einde van het 

verhaal schrijven.Begeleiding: Eén les, verzorgd 
door een lees consulent van De Nobelaer, het 

project blijft vervolgens vier weken in de klas. 

Begeleiding: De les sluit aan bij kerndoel 54  

en 55 (TULE) en stimuleert de competenties:  
creërend- en onderzoekend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De Nobelaer: Literatuur, media | €65 | Lesbrief  

+ materiaal welke vier weken in de klas blijft 

30 min. | Het hele schooljaar
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Boekpromotie 
Groep 3,4,5: De allernieuwste boeken uit  

de bibliotheek worden gepromoot door de  

lees consulent, dit door middel van een spel.  

Tevens maken de leerlingen kennis met  

verschillende soorten boeken zoals; informatie-

boeken, zoekboeken en stripboeken.  

Leesplezier gegarandeerd! 

Begeleiding: Eén les, verzorgd door een lees-

consulent van De Nobelaer, het project blijft 

vervolgens zes weken in de klas. De les sluit  

aan bij kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert 

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

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De Nobelaer: Literatuur, media | €65 

Materiaal welke vier weken in de klas blijft 

60 min. | Het hele schooljaar
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Het minimoppenfestival 
Groep 5,6,7: Theaterlezen is een motiverende 

vorm van herhaald samenlezen waarin de leer-

lingen beurtelings hardop lezen vanuit verschil-

lende 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  

De Nobelaer, het project blijft vervolgens vier 

weken in de klas. 

Begeleiding: De les sluit aan bij kerndoel 54  

en 55 (TULE) en stimuleert de competenties: 

creërend- en onderzoekend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De 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 uitgedaagd 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. Begelei-

ding: Les 2 en 3 worden verzorgd door een  
leesconsulent van De Nobelaer. Les 1, 4 en 5 

worden verzorgd door de leerkracht. 

Begeleiding: De les sluit aan bij kerndoel 54  

en 55 (TULE) en stimuleert de competenties:  
creërend- en onderzoekend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De Nobelaer: Literatuur, media | €130 | 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 men-

sen muziek. Soms op heel vreemde muziekin-

strumenten… 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, beluisteren 

en bespreken we allerlei instrumenten. 

Begeleiding: Eén les, verzorgd door een vak-

docent van De Nobelaer. De les sluit aan bij 

kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert de  

competenties: onderzoekend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De 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 vak-

docent van De Nobelaer. De les sluit aan bij 

kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert de  

competenties: creërend- en onderzoekend 
 vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De 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 

spelen 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 vak-

docent van De Nobelaer. De les sluit aan bij 

kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert de  

competenties: creërend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De 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 vak-

docent van De Nobelaer. De les sluit aan bij 

kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert de  

competenties: creërend- en reflecterend 
 vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De 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 luiste-

ren en terug in de tijd van opa en oma gaan. 

Begeleiding: Eén les, verzorgd door een vak-

docent van De Nobelaer. De les sluit aan bij 

kerndoel 54 en 56 (TULE) en stimuleert de  

competenties: onderzoekend en reflecterend 
vermogen (DCL). 

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De 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 wereld-

beroemde slagwerkgroep die met allerlei mate-

rialen ritmes en muziek maakt. Dat kunnen  

jullie ook! We maken gebruik van drinkbeker-

tjes, 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 vak-

docent van De Nobelaer. De les sluit aan bij 

kerndoel 54 en 55 (TULE) en stimuleert de  

competenties: creërend- en onderzoekend  
vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De 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 bin-

ding en kwaliteit van leven. In dat kader orga-

niseert de Lionsclub Etten-Leur in samen-

werking met KOEPEL en de KSE, een concert 

“Pop&classic4kids.” Een strijkkwartet en een 

popgroep uit Etten-Leur, laten leerlingen ken-

nis maken met verschillende muziekstukken 

van pop tot klassiek. Kees Gobbens, muziek-

docent aan de KSE, praat de onderdelen  

aan elkaar.

Begeleiding: Programma van het concert is een 

week voor de uitvoering digitaal verkrijgbaar bij 

herbert.verseveldt@ziggo | 06 51579702

Contact: onderwijs@denobelaer.nl 

Lionsclub Etten-Leur/KOEPEL: Pop, klassieke 

muziek | Gratis | 23 maart 2023, 14.00 uur in de 

theaterzaal van de KSE | 90 min.
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Speeddaten met  
de kunsten 
Alle groepen: Tijdens een cultuurdag kennis-

maken 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 De Nobelaer. We stem-

men 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@denobelaer.nl | 076 5045200

De 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 beel-

dende vorming, dans, drama, literatuur en 

muziek bekijken we gedichtjes, liedjes en verha-

len 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 De Nobelaer. We stem-

men 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@denobelaer.nl | 076 5045200

De Nobelaer: Beeldend, dans, drama, literatuur, 

muziek | €6,50 per leerling (min. 80 deelnemen-

de 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 De Nobelaer. We stem-

men 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@denobelaer.nl | 076 5045200

De Nobelaer: Beeldend, dans, drama, literatuur, 

muziek | €6,50 per leerling (min. 80 deelnemen-

de 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 ontdekken we de theaterzaal 

voor en achter de schermen. 

Begeleiding: Rondleiding verzorgt door een 

medewerker van De Nobelaer. De les sluit aan  

bij kerndoel 56 (TULE) en stimuleert de com-

petentie onderzoekend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De 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 muzikaliteit? 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 De Nobelaer en stimu-

leert de competentie creërend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De 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 leer-

krachten handvatten om een goede kunstvakles 

te geven. Hoe maak je een lesopbouw en welke 

beeldende, dans, theater en/of muziekopdrach-

ten kun je inzetten bij zaakvakken. Wij garande-

ren 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 ver-

zorgd door één of meerdere consulenten cul-

tuureducatie van De Nobelaer en stimuleert de 

competentie creërend vermogen (DCL).

Contact: onderwijs@denobelaer.nl | 076 5045200

De Nobelaer: Beeldend, dans, drama | €60 per 

deelnemer (min. 8 deelnemers) | Lesmateriaal 

5 x 60 min. | Het hele schooljaar
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dansend leren  
diY | Train-de-trainer
leerkrachten: Over dansend leren zegt Erik 

Scherder: “Dans is de top van de verrijking 

omdat dit bewegen, muziek en denksport  

combineert. Het optimum zou zijn om dans  

te integreren in het onderwijs. Dit komt de  

ontwikkeling van kinderen zeer ten goede.” 

Deze training komt met voorbeelden én een 

stappenplan. Dansen? DIY!

Vakdocent: Claudia Verlind verzorgt de les. 

Dagdeel/in overleg (studiedag). Start vanaf  

4 leerkrachten. Speelzaal nodig. De les sluit aan 

bij kerndoel 54 en 55 en stimuleert de compe-

tenties creërend en onderzoekend vermogen.

Contact: MotionLab | Claudia Verlind 

claudia@motionlab.eu | 06 24799346

MotionLab: Dans, bewegingsexpressie 

€75 per leerkracht | 2,5 uur | Het hele schooljaar
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Zicht op leerlijnen en 
technieken beeldend?
Leerkrachten PO: Heeft jouw team behoefte aan 

ondersteuning en praktische technieken? Zet je 

kennis om in instructies naar leerlingen en ga er 

direct mee aan de slag. Workshop 1: Tekenen met 

(kleur)potlood, viltstift, oliepastel, houtskool, bal- 

pen en pen en inkt. Workshop 2: Schilderen met 

dekkende verf, waterverf en collage. Workshop 3: 

Stempelen, kartondruk, sjabloondruk en linoleum. 

Workshop 4: Construeren met papier half ruimte- 

lijk, ruimtelijk, kosteloos materiaal en metaaldraad. 

Workshop 5: Plastische vormgeven met klei (boet- 

seren en keramiek), papier-maché en deeg.

Vakdocent: Jacqueline Braat. Elke workshop kan  

los ingekocht worden en sluiten aan bij kerndoelen 

51 t/m 53, 54 t/m 56 en stimuleert de competenties 

reflecterend creërend en onderzoekend vermogen. 

Contact: Jacqueline Braat | info@arti-tof.nl  

06 22068380

Arti-tof/Jacqueline Braat: Beeldend/nascholing 

leerkrachten | €500 per workshop excl materialen 

en reiskosten | Lespakket | 2,5 uur | 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 leer-

lingen 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 logboek-

vellen. Vakdocent op aanvraag via Beeldlokaal 

(€75 per uur). 

Contact: onderwijs@denobelaer.nl 

Beeldlokaal/KOEPEL: Wetenschap & Techniek 

Gratis | Het hele schooljaar | 4 lessen
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BooMFeeSTdAG! 
Meld je als groep aan!

Groep 6,7: Etten-Leur neemt elk jaar deel aan de 

nationale boomfeestdag. De bedoeling is om elk 

kind in zijn of haar basisschooltijd minstens één 

eigen boom te laten planten. Voor kinderen is dit 

een unieke ervaring waarbij we ze bewust maken 

voor het belang van bomen in onze natuur. 

Boomfeestseizoen: Om alle initiatiefnemers zo 

veel mogelijk de kans te geven om een boom-

feestdag te organiseren passend bij de lokale 

situatie en de klimatologische omstandigheden 

heeft de stichting Nationale Boomfeestdag 

besloten om te spreken van een boomfeest-

seizoen wat loopt met een feestelijke aftrap op 

16 november tot en met een daverende afslui-

ting in maart.

Begeleiding: KOEPEL organiseert de boom-

feestdag met vrijwilligers van het waterschap 

Brabantse Delta en Brabants Landschap en 

uiteraard de eigen leerkracht.

Contact: Ilse.vanmeggelen@etten-leur.nl 

KOEPEL: max. 60 leerlingen | Dagdeel 

16 november onder voorbehoud  

(mogelijk doorgeschoven naar maart 2023)
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nieuw cultuurhuis
De Nobelaer, een plek voor jou en mij
Het nieuwe pand van cultuurhuis De Nobelaer aan 

de Parklaan in Etten-Leur is compact, efficiënt en 
transparant. Van buiten kun je zien wat er binnen 

gebeurt, vanaf de vide heb je goed zicht op de 

reuring op de begane grond en vanuit de biblio-

theek kijk je in de theaterzaal. De huiskamer is  

het centrale punt waar iedereen samenkomt. 

 Vanuit dit hart kan men niet om de bruisende 

 culturele omgeving heen. Het maakt de kans op 

ontmoeting alleen maar groter. De Nobelaer is 

letterlijk een plek van verbinding! Kruisbestuiving 

is het toverwoord. Bezoekers van voorstellingen 

en concerten worden geattendeerd op de biblio-

theekcollectie en cursisten krijgen een podium 

 tijdens de huisproducties. Sociaal-culturele activi-

teiten vinden in het cultuurhuis een thuis en De 

Nobelaer initieert en faciliteert maatschappelijke 

initiatieven. Veel activiteiten zijn gratis of tegen 

een gereduceerd tarief toegankelijk. Dat cultuur 

voor iedereen is, daar is De Nobelaer van over-

tuigd! Kennismaken met kunst en cultuur kan niet 

vroeg genoeg beginnen. Op jonge leeftijd kunnen 

alle basisschoolleerlingen daarom cultuur maken, 

meemaken en beleven bij De Nobelaer. Tot snel bij 

De Nobelaer!
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duik in de wereld  
van Sjors en ontdek  
jouw talent
Sjors is dé vindplaats voor creatieve, sportieve 

en educatieve activiteiten in Etten-Leur voor 

kinderen t/m 13 jaar. Van samen sporten tot 

dans, trainen, koken, de natuur ontdekken en 

veel meer.

Op de website www.sjorsetten-leur.nl vind  

je een groot aanbod in allerlei soorten en 

maten. Yes!

Kinderen kunnen zich het hele schooljaar 

inschrijven en voor zoveel activiteiten als ze 

willen. Maar let op: vol = vol. 

Na de herfstvakantie 2022 verschijnt het 

 nieuwe boekje voor schoolseizoen 2022-2023.

Bekijk alle sportieve en 

creatieve activiteiten op 

www.sjorsetten-leur.nl
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VooR de HeLe SCHooL 

AFVAL & je oMGeVinG
Afval scheiden op school

Maak van afval scheiden op school een goede 
gewoonte. Dus jij vindt het ook vreemd dat je 

thuis afval moet scheiden en bij jou op school 

en in de klas niet? Dat is verleden tijd! Alle 

basisscholen in gemeente Etten-Leur krijgen 

vanaf heden de mogelijkheid om afval te schei-

den door het project ‘Afval en je omgeving’!  

Het doel van dit project is om afvalscheiden op 

een laagdrempelige manier mogelijk te maken 

op basisscholen. Het project bestaat uit vier 

onderdelen:

• Nieuwe afvalbakken voor in de klas
• Kick-off
• Gastlessen 
• Opschoonacties

Meer informatie of deelnemen? Neem contact 

op met Peter Faes (Peter.Faes@etten-leur)  

en/of Maartje van Leuken (maartje@debries.eu).
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Museum de kunst  
van het leven
Wist je dat Vincent van Gogh zijn carrière als 

schilder in Etten-Leur is gestart? Na een lange 

zoektocht naar zijn identiteit, inspireerde het een-

voudige, dorpse leven in Etten-Leur Vincent Van 

Gogh in 1881 om een levens veranderende stap te 

zetten: hier besloot hij – als zoon van de dominee – 

dat hij kunstenaar wilde zijn. Hier vond hij het lef 

om zijn eigen pad te kiezen en zichzelf te zijn. 

In de historische omgeving van het Paulushofje 

vind je het vernieuwde Van Gogh Etten-Leur, 

Museum de Kunst van het leven. Een plek van 

romantiek en ontmoetingen, van creativiteit en 

inspiratie. Het museum laat zien hoe het Etten-

Leurse leven eruitzag in de tijd van de wereld-

beroemde schilder. Daarnaast vertelt het museum 

het verhaal over hoe Etten-Leur zich ontwikkelde 

en de hoogtepunten uit de geschiedenis van het 

dorp. Als derde ontdek je in het museum de 

geschiedenis van de psychiatrie. Speciaal voor 

schoolkinderen worden verscheidene lesprogram-

ma’s ontwikkeld die aansluiten bij de thema’s van 

het museum: de zoektocht naar betekenis in het 

leven van Van Gogh, het erfgoed van Etten-Leur 

en de geheimen van hoe het menselijk brein werkt. 

De lesprogramma’s worden in de komende periode 

ontwikkeld. Kijk op www.vangoghettenleur.nl.
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inschrijven 
Inschrijven? Doe je via de icc-er en de planner van 

De Nobelaer (Tulla Nadir). 

Maar je kunt ook het hele jaar door inschrijven  

via de website van www.koepel-etten-leur.nl  

of via onderwijs@denobelaer.nl.

Mogelijk gemaakt door de gemeente Etten-Leur.

www.koepel-etten-leur.nl

www.facebook.com/koepel.ettenleur



Wij kijken wij doen
De Nobelaer www.denobelaer.nl

natuur en Milieu
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant www.omwb.nl

De Menmoerhoeve www.menmoerhoeve.nl 

IVN Etten-Leur www.ivndintelenmarklanden.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

West Brabants Bijenlandschap

erfgoed
Museum kunst van het leven: www.vangoghettenleur.nl 

St. Vincent van Gogh: www.vangoghbrabant.com/nl/etten-leur

Nederlands Drukkerijmuseum Etten-Leur  

www.nederlandsdrukkerijmuseum.eu

KOEPEL www.koepel-etten-leur.nl

De Nobelaer www.denobelaer.nl

Erfgoed Brabant www.erfgoedbrabant.nl

Kunst
De Nobelaer www.denobelaer.nl

MOTIONLAB www.motionlab.eu

Theatergroep Max Mini www.maxmini.nl

Speciaal
De Nobelaer www.denobelaer.nl

Jacqueline Braat www.arti-tof.nl

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

Beeldlokaal, Marja Reniers www.beeldlokaal.nl



jubileum




