
 
 

 

 

 

 

 

Theaterschool - Koperen Kees TV 
 

 

Onze Westlandse theaterschool Koperen Kees is 

online - met Koperen Kees TV! Regelmatig 

posten de theaterdocenten leuke filmpjes, met 

voorleesverhalen, liedjes en natuurlijke leuke 

thuisopdrachten. Mis het niet en bekijk gauw de 

website van de theaterschool. Geschikt voor 

alle groepen. 
 

 

 

 

Ontwerpwedstrijd - ontwerp je eigen kleurplaat! 
 

 

Wil je iets vrolijks voor iemand doen? Heb je zin 

om te tekenen? Maak een kleurplaat! Uit alle 

inzendingen wordt een selectie gemaakt 

waarmee een echt kleurboek wordt gemaakt. 

Voor meesters, juffen, mensen in buurthuizen 

en verpleeghuizen. Door jullie kleurplaten wordt 

iedereen weer een beetje blijer. Insturen kan 

t/m 6 april, lees hier meer informatie. Geschikt 

voor alle groepen.  

 

 

 

Muzikale activiteiten bij 

123zing 

 
De online muziekmethode 123zing heeft voor alle 

groepen Kidspagina's gemaakt, vol met liedjes en 

activiteiten waar leerlingen mee aan de slag 

kunnen. En heel fijn: voor een groot deel ook 

toegankelijk voor leerlingen van scholen die de 

methode normaal gesproken niet gebruiken. Van 

'Klap in je handen' voor groep 1-2 tot tafelritmes 

componeren en schrijfopdrachten voor groep 7-8. 

Koptelefoon op en zingen maar! Bekijk hier al het 

materiaal van 123zing. Geschikt voor alle 

groepen.  

Online dansles van 

Westlandse dansscholen 

 
Meerdere Westlandse dansscholen zijn 

overgeschakeld op online danslessen. Dansen in 

je eigen woonkamer! Bij Dance For You worden 

er elke dag om 16:00 en om 18:30 nieuwe 

lessen online gezet. Hier vind je het 

lesrooster en hier vind je de lessen. Bij 

DansCreatie wordt van elke reguliere les een 

filmpje geüpload die ook voor alle andere 

geïnteresseerden te zien zijn op hun Youtube-

kanaal. Bij Dance Innovation kun je zelfs les 

krijgen in een groep, terwijl iedereen elkaar 

ziet! Daarvoor wordt een bijdrage van €15 

gevraagd, wat naar een goed doel gaat. Bekijk 

hier hoe het programma van Dance Innovation 

werkt. Kortom: geen enkele reden om stil te 

blijven zitten! Geschikt voor alle groepen.  

Cultuureducatie tips #1 
 

Wekelijkse nieuwsbrief voor Westlandse ouders 
met tips voor kunst & cultuur in Coronatijden 
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Movies That Matter - educatieve films 
 

 

Movies That Matter organiseert jaarlijks een 

festival met indrukwekkende films over 

mensenrechten. Het festival gaat dit jaar helaas 

niet door - maar tal van fantastische films staan 

online en zijn gratis te bezichtigen! Inclusief 

lesmateriaal, waarmee je eventueel 

verwerkingsopdrachten kunt toevoegen. Zoek 

hier door de database van Movies That 

Matter. Geschikt voor bovenbouwers.  

 

 

 

 

Laat maar Leren - creatief schrijven en beeldende 

vorming 
 

 

Laat maar Leren is een online methode voor 

creatief schrijven en beeldende vorming. Er zijn 

19 proeflessen creatief schrijven en 40 

proeflessen beeldende vorming, met online 

ondersteuning en uitgewerkte lesplannen. Let 

op: dit vraagt begeleiding door de ouders, maar 

zeker geschikt om hele leuke activiteiten uit te 

halen als je lekker een middagje aan de slag 

wilt. Bekijk hier alle lessen. Geschikt voor alle 

groepen.  

 

 

 

 

En verder? 

 

Tal van Westlandse cultureel aanbieders zijn druk bezig om nieuwe initiatieven op te zetten om ook 

in deze tijd in cultuureducatie te voorzien. Westland Cultuurweb verzamelt alle initiatieven en 

publiceert ze binnenkort op haar website. Ben je al naarstig op zoek naar ideeën, of kan je nog wel 

wat tips gebruiken? Neem contact met ons op via info@westlandcultuurweb.nl of 0174-237045. Ook 

bij vragen voor hulp bij cultuureducatie die je zelf wilt uitvoeren, bijvoorbeeld de tips uit deze 

nieuwsbrief, kun je contact met ons opnemen! 

 

 

 

Vind ons online op: Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Website 
 

Copyright © 2020 Westland Cultuurweb. Alle rechten voorbehouden. 

info@westlandcultuurweb.nl 

 

Ons adres is: Westland Cultuurweb, Zuideinde 12, 2671 MH Naaldwijk. 

Voeg ons toe aan je adresboek 

 

Deze e-mail wordt verstuurd tijdens de coronacrisis naar ontvangers van de nieuwsbrief van Westland  

Cultuurweb voor het primair onderwijs. Scholen krijgen de gelegenheid om de inhoud op eigen wijze te 

delen met de ouders van hun leerlingen.  
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