
 

Nieuwsbrief voor de scholen in Ooststellingwerf 

  

Met belangrijk nieuws over de besteding van het gemeentelijke subsidiebudget via Kunst & COO! De informatie 
in de nieuwsbrief is ook te vinden op de website www.kunstencoo.nl.  

  

Nr. 4 – juni 2012 

  

Beste cultuurcoördinatoren/vertegenwoordigers, 

Via deze nieuwsbrief wil Kunst & COO onder andere het aanbod aan cursussen en workshops voor het komende 
schooljaar presenteren. Het is voor jullie hopelijk een mooi moment om vooruit te kijken en een planning te 
maken om zo het gemeentelijke budget voor 2013 volledig te benutten. Zaterdag 8 juni a.s. organiseert Kunst & 
COO een open dag in De Kampus in Oosterwolde. Een groot aantal docenten van Kunst & COO zijn tussen 12.00 
en 15.00 uur aanwezig om informatie te geven over de lessen. Er zijn demonstraties van leerlingen en het is 
mogelijk om dans, drama of muziek zelf te beleven door middel van het deelnemen aan de open lessen. Wij 
nodigen jullie van harte uit om een kijkje te komen nemen! 

  

Met vriendelijke groet, 

Thijs Oud 

Coördinator Kunst & COO 

Tel. 06-21210361 (bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.00 u.) 

 

BERICHTEN (zie ook de bijlagen) 

 Nieuw in het aanbod is een door Ilsje Merk en Stephan Mooibroek ontwikkeld lesprogramma met diver-
se workshops. Deze workshops zijn met name geschikt voor het speciaal onderwijs. 

 Marjanne Oost is een veelzijdige dansdocente, gespecialiseerd voor de scholen en sinds kort ook actief 
via Kunst & COO! 

 Vanaf september is het voor het eerst mogelijk om voor een grote groep (maximaal 15) blazersklas met 
de P-Bone te boeken. Zaterdag 8 juni zijn deze instrumenten voor een demonstratie in De Kampus. Zie 
ook: http://www.youtube.com/watch?v=AtWf5OAE8aM  

 De lessen kleuterviool voor groep 1 tot en met 3 zijn op veel scholen een groot succes. Voor de onder-
bouwgroepen 3 & 4 kunnen we nu ook lessen ‘Dinofluit’ aanbieden! 

 In 2013 is er voor het Primair onderwijs €24,- per leerling beschikbaar en voor het voortgezet onderwijs 
€14,- per leerling. Een aantal kleine scholen krijgen €5,- per leerling extra. In de bijlage staat een over-
zicht van het budget per school. 

 Voor informatie over een tussenstand van het budget en voor een overzicht van de lessen die op jullie 
school hebben plaatsgevonden kunnen jullie mailen naar: thijsoud@kunstencoo.nl.  

 Het subsidiebudget is voor het inkopen van lessen waar de leerlingen actief aan deel kunnen nemen. Het 
vergoeden van lesmateriaal en overige kosten is beperkt mogelijk en dan alleen ter beoordeling aan 
Kunst & COO. 

 Uurcultuur: het aanbod Uurcultuur actief kan met het gemeentelijke budget worden bekostigd. Facturen 
kunnen, het liefst gescand per mail, worden gestuurd naar: thijsoud@kunstencoo.nl.  

http://www.kunstencoo.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=AtWf5OAE8aM
mailto:thijsoud@kunstencoo.nl
mailto:thijsoud@kunstencoo.nl

