Cultuurbulletin no. 18
(Vierde jaargang)
In dit nummer:
*5e periode Cultuur (kunstdisciplines van OB-MB-BB en HB-bouw)
*Open Podium onderbouw
*gastlessen van een archeoloog in de middenbouw
*archeologiekisten in de middenbouw
*excursies archeologisch centrum middenbouw
*breakdance les in de middenbouw
*excursie naar het concertgebouw en Rijksmuseum in Amsterdam bovenbouw
*dramalessen in de bovenbouw van Juup Luijten
*muzieklessen van Paul Kruijs in de bovenbouw
*musical groep 8

5e periode kunstdisciplines bij de IPC-thema’s
In de vijfde periode van IPC/Cultuur, die liep van de meivakantie tot aan de zomervakantie is
weer een aantal kunstdisciplines, excursies en veel creativiteit voorbij gekomen.
-In de onderbouw is gewerkt aan het IPC-thema “De lucht in”. (van 16 mei – 17 juni).
Ook het open podium (met hetzelfde thema) van de onderbouwen viel in deze periode (10
juni) maar daar is helaas geen beeldmateriaal en/of kopij over binnen gekomen.
-In de middenbouw was het IPC-thema “Schatten”. Dit project stond helemaal in het teken
van bodemschatten, oftewel archeologie. Uiteraard stond dus in de middenbouw de
kunstdiscipline cultureel erfgoed centraal. Daarnaast hebben we in alle middenbouwen
gedanst; we hebben les gehad van een breakdance-docent Yannick van Studio Boeimeer.
-In de bovenbouw en de HB-bouw was het IPC-thema “De vakantieshow”. Hier had de
Cultuurcommissie de kunstdisciplines drama en architectuur aan gekoppeld.
Hieronder volgen vanuit alle bouwen de impressies van de kunstdisciplines die de afgelopen
periode voorbij zijn gekomen.

Archeologie in de middenbouw
In alle middenbouwen zijn deze periode de archeologen Erik Peters en Elisabeth de Nes van
het archeologisch centrum in Breda in de klas geweest. Zij lieten de kinderen door middel
van een PowerPointpresentatie kennismaken met de wereld van de archeologie en het werk
dat een archeoloog doet. Het archeologisch centrum richt zich vooral op onderzoek in de
Bredase bodem, dus voor de kinderen heel herkenbaar. De kinderen vroegen Erik en
Elisabeth het hemd van het lijf; een teken dat ze het onderwerp interessant vonden!

←MB2

MB5→

Daarna volgde een periode van 2 weken dat alle middenbouwen de beschikking hadden over
4 prachtige archeologiekisten; ontwikkeld en samengesteld door het archeologisch centrum.

Archiveren, documenteren en natekenen van de
gevonden “schatten”; ook dat hoort bij het werk van
een archeoloog. Hier Jools en Keetje uit MB2 aan het
werk.

Potscherven zoeken onder het zand →
Waar dienden die prehistorische vuurstenen
werktuigen voor? ↓

De archeologiekisten in MB5

En als afsluiting van ons archeologieproject “Schatten” zijn alle middenbouwen op excursie
gegaan naar het archeologisch centrum in de Keizerstraat in Breda.
Daar stonden Erik en Elisabeth weer voor ons klaar met veel spannende en interessante
verhalen en wetenswaardigheden.

Het thema “schatten” leende zich uiteraard ook voor leuke creamiddagen, zoals schatkisten
en schatkaarten maken. Hier een stukje van Eveline en Mara uit MB1:
“We begonnen met het maken van een mooie schatkaart (zonder schatten) en toen zijn we
begonnen met het thema: mensenschatten + en -. Toen hebben we allemaal fantasiedingen
gemaakt, zoals: het zeemeerminnenmeertje en de gouden stinkbergen”.

De groep van Angèle en Josine voor hun prachtige, zelfgemaakte schatkaart.

De groep van juf Sofie: We maakten flessenpost, onderwaterschatkisten en schatkaarten.
De schatkaarten maakten we, door te verven met koffie, thee en 3D-verf.

(Break)dansles in de middenbouw
De andere kunstdiscipline die centraal stond in de middenbouw was “dans”.
Claudette (ouder in de Cultuurcommissie) regelde voor alle middenbouwgroepen geweldige
breakdance lessen door Yannick van Studio Boeimeer. Bedankt Claudette en Yannick!

MB2 en MB5 o.l.v. Yannick in actie!

Dramalessen in de bovenbouw
Voor alle bovenbouwen had de Cultuurcommissie dramalessen geregeld o.l.v. Juup Luijten;
een ex-leerling van onze school en nu theatermaker bij o.a. de Nieuwe veste, Podium Bloos
en Tiuri.

Dramalessen van Juup in de
bovenbouw.
Hier de bovenbouw van Cynthia
en Dion

Excursie alle bovenbouwen Concertgebouw en Rijksmuseum in
Amsterdam

Met alle bbkinderen in de
trein naar
Amsterdam
was natuurlijk
al een hele
belevenis op
zich!

Foto’s
van de excursie van BB Patricia en BB Cynthia/Dion naar Amsterdam

Muzieklessen Paul Kruijs in de bovenbouw

In deze periode hebben ook alle bovenbouwen
muzieklessen gevolgd van Paul Kruijs,
muziekdocent op de Nieuwe Veste.

Musical groep 8

Na weken van zwoegen en repeteren was het dan
eindelijk zo ver: de eindmusical van groep 8 werd
deze gehele week opgevoerd. Omdat de groep zo
groot was (60 achtste groepers) is de groep in
tweeën gedeeld. Dezelfde musical, maar dan met
elk hun eigen invulling en natuurlijk andere
spelers.

De Cultuurcommissie van de
Montessori+ wenst alle
kinderen, ouders en
leerkrachten een ontspannen
en culturele zomervakantie
toe. Tot volgend schooljaar!

Bijlage oproep nieuwe ouders Talentenbank
De Cultuurcommissie van de Montessori+ vraagt uw aandacht voor het volgende: voor de
jaarlijks terugkerende kunstweken, maken wij altijd dankbaar gebruik van talentvolle ouders,
de zgn. “talentenbankouders” op het gebied van beeldende vorming (2D en 3D) maar zeker
ook op het gebied van drama, architectuur, cultureel erfgoed, multimedia oftewel digitale
media, beeldcultuur, muziek, dans en literatuur. In de kunstweken verzorgen de
Talentenbankouders altijd één of meerdere workshops voor de kinderen. (U bepaalt zélf
voor welke en hoeveel klassen u de workshop wilt verzorgen.)
Voor alle duidelijkheid: hier staat geen of een geringe onkostenvergoeding tegenover, wél
dankbare gezichten van kinderen die weer een culturele ervaring rijker zijn.
Ook niet geheel onbelangrijk om te vermelden: ons budget is zeer beperkt; we werken het
liefst met kosteloos materiaal of materiaal wat al op school voorhanden is, of waar u als
ouder gratis of goedkoop aan kunt komen. Wij zijn benieuwd wat voor talent wij allemaal in
huis (op school) hebben!

Wanneer u het leuk vindt om onze Talentenbank volgend schooljaar te komen versterken,
dan kunt u een mailtje sturen naar Iris Stolk van de Cultuurcommissie: mail@atelierbreda.nl
Alvast bedankt, namens de Cultuurcommissie.
(Wanneer u al in ons bestand staat, hoeft u niet nogmaals te reageren.)
Naam ouder:

Op welke dagen
beschikbaar:

Ouder van (kind):
Uit groep:

Talent/mogelijkheden:

