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EEN NIEUW JAAR EEN NIEUW GEBRUIK
De eerste Kunstwerk op school Nieuwsbrief is een feit. Een aantal keer per jaar gaan we 
deze versturen. Natuur en Milieu, erfgoed, leesbevordering, muziek, digitale educatie, 
alle thema’s waar Kunstwerk! professionals voor heeft, komen voorbij. Wij wensen je 
veel leesplezier en vooral inspiratie en ondersteuning voor de werkzaamheden op school.

EEN HUIS VOL MUZIEK
Nog plek voor een paar groepen 5
Wil jij op 27 en 28 maart met jullie groep(en) 
5 ook naar het gratis concert van de 
docentenband in Het Musiater in Zevenaar? 
Dan moet je snel zijn!  Er is nog plek voor 
een paar groepen 5. Aanmelden kan hier.

De voorstelling valt samen met de Kindermu-
ziekweek en je kunt via deze link het lied van de 
Kindermuziekweek alvast oefenen, dan kunnen de 
kinderen straks lekker meezingen. 

SPELENDERWIJSORKEST DIDAM
Dit jaar wordt voor het eerst een groots Spelenderwijsorkest 
opgericht. In korte tijd leren kinderen meespelen met een orkest. 
Het doel is om kinderen te enthousiasmeren en resultaatgericht 
naar een eindpresentatie toe te werken. Het zou zo maar eens 
het grootste orkest van Gelderland kunnen worden. Wil je met 
jouw school aanwezig zijn bij dit concert? Houd dan je e-mail 
goed in de gaten, want meer info volgt. Dit is een samenwerking 
van Welcom, Gemeente Montferland, basisscholen, de muziek-
verenigingen en Kunstwerk!.

NIEUW LEESBEVORDERINGSPROJECT! 
GELUKKIG JEZELF LESSEN: ELK KIND GELUKKIG ZICHZELF 
Elk kind verdient het om gelukkig te zijn. Wanneer we kinderen op jonge 
leeftijd leren hoe ze gelukkig zichzelf kunnen zijn, dan groeien zij op tot 
gelukkige en stabiele volwassenen. Dit is dan ook ons doel met de 
Gelukslessen. In de lessen gaan we op ontdekkingstocht naar geluks-
momentjes op een leuke, interactieve en praktische manier. Een collectie 
boeken aansluitend op het thema maakt onderdeel uit van het project. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
m.besselink@liemerskunstwerk.nl.  

VOORAANKONDIGING: TRAINING VOOR LEESCOÖRDINATOREN
In het najaar organiseren we weer een training “Open Boek”, dé landelijke training voor lees 
coördinatoren. Doet je school mee aan de Bibliotheek op school? Dan maakt het opleiden van 
een leescoördinator deel uit van deze aanpak. Maak je interesse alvast bekend via: 
l.scholts@liemerskunstwerk.nl  (voor scholen met een Bibliotheek op School is deze training 
gratis) Lees hier meer over de cursus.

MIJN VIRTUELE LICHAAM
In Kunstwerk bevindt zich Lab12: een bijzondere ruimte waar kin-
deren op een speelse manier wegwijs worden in de wereld 
van nieuwe media en creatieve technologie. Speciaal voor het 
onderwijs is de les kist “Mijn Virtuele Lichaam” ontwikkeld.
Kinderen ontwerpen hun eigen avatar met behulp van 
AR-technologie. De kist bevat onder meer een boekcollectie 
over het menselijk lichaam, robotica en kunstmatige intelligentie. 
Dit project sluit aan op het thema Menselijk Lichaam van het 
Liemers Lijstje. Interesse in deze les kist? 
Bekijk hier meer informatie

MUSEUMLES: DE VERZAMELAAR
De museumles “De Verzamelaar” is één van de nieuwe museumlessen speciaal voor groep 2. 
Tijdens deze museumles van een uur, starten de leerlingen in het museum, daar krijgen ze  te 
horen dat de directeur van het museum haar beste vriend, de verzamelaar kwijt is. De direc-
teur kan niet zonder de verzamelaar, waar kan hij toch zijn? Door middel van verschillende 
actieve opdrachten van het museum, de bibliotheek en de muziekschool, ontdekken de leer-
lingen wat verzamelingen zijn en waar de verzamelaar zich bevindt! Voor meer informatie 
over deze en andere museumlessen neem je contact op met k.degen@liemerskunstwerk.nl.

AFVALWEKEN ZEVENAAR
In maart starten de afvalweken van Zevenaar weer. Deze periode valt samen 
met de Landelijke Opschoondag van 18 maart. Groep 1-2 gaat aan de slag 
met de leskist Egeltje in het bos, waarin de kinderen Eggy de Egel helpen met 
afval opruimen. Groep 3-4 gaat zelf kringlooppapier maken. Groep 5-6 kan op 
excursie naar Two Switch  en groep 7-8 kan kiezen tussen Escape room Plas-
tic soep of de Afvalprofessor die op bezoek komt. Nog niet aangemeld? Dat 
kan via www.NMEliemers.nl.

ER IS NOG PLEK VRIJ BIJ DE VOLGENDE ACTIVITEITEN:

De excursie Dierenmanieren voor groep 3-4 is in april in het Gimbornhof. 
Tijdens deze excursie met belevingsopdrachten, maken de kinderen kennis met een aantal 
bijzondere dieren. 

De Bijenles in mei op het NME voor groep 5-6. Samen met een echte imker krijgen de leer-
lingen antwoord op al hun vragen. Aanmelden kan via www.NMEliemers.nl.

KUNSTWERK TIP
VAKOVERSTIJGEND BEZIG ZIJN MET KUNST EN REKENEN.
Denk jij ook weleens: hoe kunnen de reken- en wiskundedoelen op een betekenisvolle 
manier aan de orde gesteld worden? Hoe kunnen abstracte begrippen voor leerlingen 
tot leven komen? 
Met dank aan Rozet Arnhem, hierbij een gratis online boek met 
ontelbare lessuggesties. Bekijk ze  hier.
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