Nieuwsbrief voor de scholen in Ooststellingwerf
Met belangrijk nieuws over de besteding van het gemeentelijke subsidiebudget via Kunst & COO!
Nr. 7 – juli 2016
Beste cultuurcoördinator/vertegenwoordiger,
Zo vlak voor de zomervakantie willen we jullie vanuit Kunst & COO informeren over de mogelijkheden
om het subsidiebudget zo goed mogelijk te besteden. Op de tweede pagina van deze nieuwsbrief zien
jullie een overzicht van nieuw aanbod bij Kunst & COO, een aantal voorbeelden van projecten in het
najaar en informatie over de subsidieregeling ‘Impuls muziekonderwijs’ waar jullie een aanvraag voor
kunnen doen. Het aanbod, de nieuwsbrieven en de informatie over de subsidieregeling kunnen jullie
ook terugvinden via: www.kunstencoo.nl onder de rubriek ‘scholen’. Het aanbod is verdeeld in de rubrieken muziek, beeldend, drama en dans om het zoeken zo overzichtelijk mogelijk te maken. 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 in 2016 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.
Scholen met minder dan 50 leerlingen krijgen € 5,-per leerling extra. Scholen met een leerlingenaantal
tussen de 50 en 100 krijgen € 2,50 per leerling extra.
Het budget dient in 2016 te worden besteedt 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 onze
facebookpagina plaatsen (https://www.facebook.com/pages/Kunst-COO/290498301091953). ‘Like’ onze
pagina om op de hoogte te blijven van de diverse projecten op de scholen.

Wij wensen jullie alvast een mooie vakantie toe!

Met vriendelijke groet, namens Kunst & COO,
Thijs Oud
Coördinator onderwijs
Tel. 06-21210361 (het best bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.00 u.)

BERICHTEN

 Belangstelling voor de subsidieregeling ‘Impuls muziekonderwijs’? Nieuwe aanvragen kunnen
vanaf 2 oktober worden ingediend. Kunst & COO werkt samen met Keunstwurk om jullie te
helpen bij de aanvraag en de invulling van het plan.
Neem contact op via thijsoud@kunstencoo.nl om een afspraak te maken of meld je aan voor de
quickscan via Keunstwurk: http://www.keunstwurk.nl/educatie-0
Meer informatie over de regeling:
http://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/impuls-muziekonderwijs.html
Lees ook het nieuwsbericht over de subsidietoekenning aan OBS De Toekan in Oosterwolde:
http://www.nieuweooststellingwerver.nl/sport/actueel/452769/obs-de-toekan-krijgtmuzieksubsidie.html
 De succesvolle Dancebattle van het afgelopen voorjaar krijgt een vervolg! Groep vijf en/of zes van
de scholen die nog niet hebben meegedaan kunnen zich opgeven voor de battle in het najaar. Na
vier lessen van Dansstudio Clarette & Leon worden de beste paren van elke groep geselecteerd
voor de finale op woensdag 26 oktober. Opgeven bij Kunst & COO kan tot en met 6 september!
Open de bijlage bij deze nieuwsbrief voor meer informatie.

 Scholen die belangstelling hebben voor de peuterconcerten (groep 1,2) of de Instrumententocht
(groep 3,4) door musici van het NNO kunnen dit bij ons kenbaar maken. In combinatie met
instrumentale lessen van Kunst & COO kan dit aanbod ook van de subsidie worden bekostigd.
Gezamenlijke planning met meerdere scholen is voordeliger! Meer informatie:
https://www.nno.nu/educatie/primair-onderwijs/musici-in-de-klas

Finale Dancebattle Oosterwolde – 20 april 2016

NNO instrumententocht MFS Zuid – 22 februari 2016

Nieuw bij Kunst & COO
 Dans & Expressie aan de hand van diverse thema’s – door Lianne Jacobs.

Meer informatie: http://www.kunstencoo.nl/index.php/aanbod/10-onderwijs-op-scholen/125dans en www.atreyoe.nl
 KUNST & STIJL creatieve workshops voor alle groepen – door Marieke Smink.

Meer informatie: www.kunst-en-stijl.nl

