
  

 

  
  

Geachte directie en ICC’er 
  
De laatste maanden van het schooljaar zijn 
aangebroken.  Een drukke periode met de laatste 
loodjes, onregelmatige weken, leuke uitstapjes en 
afsluitingen, en nadenken over de start van het 
volgend schooljaar. 
Ook binnen KEPA zijn we hier mee bezig. De 
komende weken vinden er nog allerlei voorstellingen 
en workshops plaats. Maar tegelijkertijd wordt er 
hard gewerkt aan het aanbod voor volgend 
schooljaar. 
In deze nieuwsbrief meer informatie over het nieuwe aanbod, voor leerlingen en leerkrachten,  en de 
regeling Cultuureducatie met kwaliteit. 
  
Veel plezier en succes deze laatste weken van het schooljaar! 
  
Hartelijke groet, 
Namens KEPA 
  
Erika Bijlsma 
  

15 juni Bijeenkomst KEPA nieuw aanbod 

  
Op woensdag 15 juni komt het nieuwe KEPA-aanbod online. 

Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom organiseren op 15 juni van 15.00 uur tot 

17.30 uur een bijeenkomst in Theater HOF88 voor iedereen in het onderwijs die geïnteresseerd is in 

cultuureducatie. 

  

Het programma ziet er als volgt uit 

14.45 uur inloop 

15.00 uur officiële opening met interessante gastspreker vanuit thema Nieuwsgierigheid 

15.30 uur workshops uit nieuwe KEPA aanbod 

16.15 uur pauze 

16.30 uur workshops uit nieuwe KEPA-aanbod 

17.15 uur afsluiting en uitdelen boeken 

  

Aanmelden voor deze middag kan via onderstaande link: 

https://forms.gle/ZiZNbS4P3oSYjT7j6 

  

  

 

https://forms.gle/ZiZNbS4P3oSYjT7j6


Boekenactie 

  

Vorig jaar konden we vanuit KEPA alle leerlingen in Almelo verrassen met een boek, als hart onder de 

riem, in coronatijd. Helaas is dat niet elk jaar mogelijk. Maar we willen hier wel een klein vervolg 

aangeven. 

Dit jaar krijgen alle leerlingen uit groep 2 het boek “Ik zou wel een kindje lusten” en voor de leerlingen 

uit groep 6 is er “De brief van de koning”. 

De aantallen die je nodig hebt voor jouw school kun je opgeven via het aanmeldformulier van de 

KEPA-middag. Hier kun je ook aangeven wanneer je de boeken komt ophalen bij HOF88. 

Van het boek “De brief van de koning” hebben we helaas niet voldoende exemplaren, omdat het om 

het overschot van vorig jaar gaat, dus op=op. 

Voor de leerlingen van groep 2 (alleen 2, niet 1, ook niet als leerlingen in combigroepen zitten) zijn 

voldoende exemplaren. Dit is de groep die we jaarlijks een boek willen blijven aanbieden. 

Bij de boeken is een lesbrief met allerlei activiteiten. 

  

De boeken kunnen aan het eind van de KEPA-middag, op woensdag 15 juni, worden meegenomen. 

Donderdag 16 juni, tussen 17.00 uur en 17.30 uur is er een extra ophaalmoment. 

Naast aanbod voor leerlingen willen we ook voor ICC’ers en leerkrachten de mogelijkheid bieden om 

inspirerende workshops bij te wonen op het gebied van cultuureducatie. 

De insteek is dat je de volgende dag direct in je klas met het gebodene aan de slag kunt. Iedereen is 

welkom bij deze gratis workshops, je moet je alleen wel opgeven, i.v.m. een maximum aantal 

deelnemers. 

  
  

Workshops Cultuureducatie 

In april en mei zijn er twee inspirerende en gezellige 
workshops geweest voor ICC’ers en leerkrachten van de 
scholen in Almelo. Tijdens de ene workshop zijn mensen 
bezig geweest met Vakoverstijgend Muziekonderwijs 
o.l.v. Peter Mulock Houwer en in de andere workshop 
kon men genieten van De Magie van Handpoppen door 
Tessa Kortenbach. 
Volgend schooljaar zou ik graag weer workshops voor 
jullie willen organiseren op het gebied van 
cultuureducatie vanuit het idee dat je er de volgende dag 
in de klas direct iets aan hebt. 
Heb je een leuk idee, weet je een mooi onderwerp of ken je iemand die dit goed kan, laat het me zo 
snel mogelijk weten. 
   

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) 

Sinds 18 mei is de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit weer open.  Namens Rijnbrink de volgende 

informatie:  

Graag laten we je weten dat alle informatie over de regeling Cultuureducatie Met Kwaliteit III op de 

website www.cultuuronderwijsoverijssel.nl is geactualiseerd! Met deze regeling kun je als school je 

cultuuronderwijs verdiepen, verbreden, borgen of een boost geven! Iedere school kan (eenmalig) 

deelnemen aan CmK door een voucher (geldbedrag) te gebruiken voor één of meer onderdelen van 

deze regeling.  

  

http://www.cultuuronderwijsoverijssel.nl/


Op www.cultuuronderwijsoverijssel.nl/cmk vind je alle informatie die je zoekt als het gaat om 

deelname aan Cultuureducatie met Kwaliteit in schooljaar 2022/2023.  

  

Voor meer informatie, contact zoeken met een mogelijke aanbieder of hulp bij de inschrijving kun je 

contact zoeken met jullie Bovenschools Cultuur Coördinator Erika Bijlsma. 

De uiterlijke inschrijvingsdatum is 18 juni.   

  
  
  
  

  

 

Erika Bijlsma 

E: e.bijlsma@kaliberkunstenschool.nl 

T: 06-24715947 

 

  
 

  

 
     

  
 

 
 

 

  

 

 

  
  
  
  
  
Met vriendelijke groet, 
 

Erika Bijlsma Steen 
 

Projectleider Cultuureducatie 
088-4868700 | 06 -247 159 47 
werkdagen ma t/m vrij 
 

 
 

Hoofdlocatie: 
Willem Wilminkplein 1 
7511 PG Enschede 
www.kaliberkunstenschool.nl 
 

U vindt ons ook op:  

 

 
 

 
 

http://www.cultuuronderwijsoverijssel.nl/cmk
https://www.kaliberkunstenschool.nl/
https://www.kaliberkunstenschool.nl/
https://www.facebook.com/kaliberkunstenschool
https://twitter.com/kunstenschool
https://www.instagram.com/kaliberkunstenschool
https://www.linkedin.com/company/3152330
https://www.youtube.com/channel/UCJuwAUhoOgGlu33StdG-6Mw

