Nieuwsbrief voor de scholen in Ooststellingwerf
Met belangrijk nieuws over de besteding van het gemeentelijke subsidiebudget via Kunst & COO!
Nr. 5 – mei 2014
Beste cultuurcoördinator/vertegenwoordiger,
Via deze nieuwsbrief wil Kunst & COO onder andere het nieuwe aanbod aan cursussen en workshops voor het
komende schooljaar presenteren. Het is voor jullie als school hopelijk een mooi moment om vooruit te kijken en
een planning te maken om zo het gemeentelijke budget dat ook dit jaar weer beschikbaar is zo goed mogelijk te
benutten. Het aanbod, de nieuwsbrieven en de informatie over de subsidieregeling kunnen jullie ook terugvinden
via: www.kunstencoo.nl onder de rubriek ‘scholen’.
Het in 2014 beschikbare budget is voor het Primair Onderwijs vastgesteld op basis van een bedrag van € 22,per leerling en voor het Voortgezet Onderwijs op basis van een bedrag van €12,50 per leerling. Kleine scholen
krijgen €5,- per leerling extra.
Dit budget dient in 2014 te worden besteed of in overleg met Kunst & COO een bestemming te hebben gekregen.
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.
Hopelijk zullen er ook dit jaar een hoop mooie projecten plaatsvinden! We stellen het op prijs als jullie ons op de
hoogte houden van nieuwsberichten over de projecten. We zullen dit zo mogelijk op de website of op onze
facebookpagina plaatsen (https://www.facebook.com/pages/Kunst-COO/290498301091953).
Met vriendelijke groet,
Thijs Oud
Coördinator Kunst & COO
Tel. 06-21210361 (bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.00 u.)

BERICHTEN

Nieuw bij Kunst & COO


Victoria Nair-Price is bij Kunst & COO sinds kort actief als blokfluitdocente. Voor de scholen verzorgt ze
lessen “Creatieve muziek met kinderen” voor groep 1 t/m 5.



Stijldansen verzorgt door Dansstudio Clarette & Leon kan ook via Kunst & COO worden bekostigd. Informeer bij ons of bij de Dansstudio naar de mogelijkheden.



Onlangs is het blaasinstrumentenaanbod uitgebreid met de P-Bone. Ook dit jaar presenteren we nieuw
aanbod in de vorm van de Clarineo. Dit instrument kan al vanaf groep 4 worden bespeeld en is een mogelijke opstap naar de klarinet en de saxofoon. Kijk hier naar een demo van de nu wereldberoemde klarinettist Julian Bliss: https://www.youtube.com/watch?v=vY57deAbYsE



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.



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.

