Plan ten behoeve van aanvraag
Rabo Clubkas Campagne

Doelstelling
De Ericaschool wil een project opzetten met de volgende
doelstellingen:
- integratie van jong en oud binnen Rhenen
- integratie van Nederlanders en medelanders binnen Rhenen
- stimulans van de kunstzinnige ontwikkeling van onze leerlingen
- bevorderen van plezier in het koken met elkaar, waarbij kinderen
kennismaken met diverse wereldgerechten
- vordering van de taalontwikkeling en het leesplezier bij jong en oud

Naam Project
Kunst en koken zonder grenzen

Tijdpad
Het project zal in januari 2019 van start gaan en een kalenderjaar beslaan.

Uitgangspunten:
❏ Alle kinderen van de Ericaschool worden betrokken bij dit project
❏ Er wordt een samenwerking aangegaan met verzorgingshuis de Tollenkamp
(zorggroep Charim). Ook zijn opa’s en oma’s van onze school welkom bij de
verschillende activiteiten
❏ Er wordt een samenwerking aangegaan met de ouders van onze school met
een andere herkomst dan Nederland. Ook andere volwassenen uit hun
sociale (internationale) kennissenkring zijn welkom.
❏ De Ericaschool houdt de coördinatie over dit project en zorgt voor een goede
communicatie met interne en externe partijen

Externe partijen
●
●
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Allochtone ouders
Illustrator
De Tollenkamp
Opa’s en oma’s
Bibliotheek
Muziekdocenten

Totaal (geschatte) kosten
2300,00 euro
Inhoud project
Periode

Inhoud projectonderdeel

januari-maart
2019

Plaatje en praatje
Dit projectonderdeel is bedoeld
voor:
groep 2-3: 20 leerlingen, groep 3a:
20 leerlingen
groep 3-4: 25 leerlingen
groep 4a: 26 leerlingen
In de klas bevinden zich een paar
prentenboeken, die zowel in het
Nederlands als in het
Arabisch zijn gedrukt (dit is o.a. de
niknak-serie https://nik-nak.eu/
Nik-nak biedt boekjes en materialen
aan voor taalintegratie en
meertaligheid.)
Deze worden samen gelezen en/of
bekeken.
Van een prentenboek krijgen de
kinderen de prenten per groepje in
het groot afgedrukt. Samen met
allochtone ouders gaan zij hier hun
eigen verhaal bij maken door te
stempelen. De prentenboeken
krijgen eerst een plekje in de
centrale hal op school (Erica Plaza)
en vervolgens in de plaatselijke
bibliotheek.
Voorafgaand aan het project wordt
een illustrator van een prentenboek
in de klas uitgenodigd om iets over
haar werk/boeken te vertellen.
Het project begint gelijk met de start
van de Nationale Voorleesdagen op
23 januari 2019. Voor 2019 is ‘Een
huis voor Harry’ van Leo Timmers
verkozen tot Prentenboek van het
Jaar. Naast dit boek werden negen
andere prentenboeken gekozen die
samen de Prentenboek TopTien van

Benodigdheden
-

De platen van
diverse
prentenboeken
vergroot.
- Genoeg
stempelsets
- Stevig karton voor
de kaft
Geschatte kosten,
uitgegaan van een
prentenboek per 4
kinderen: 250 euro.
Geschatte kosten bezoek
schrijfster in de 4
groepen: 350 euro.

De Nationale Voorleesdagen 2019.
Deze boeken willen we (deels)
gebruiken.
april-juli 2019

Dansen doen we samen
Kinderen van de groepen 1 en 2
krijgen samen met opa’s, oma’s en
mensen van een verzorgingshuis
een aantal danslessen. Plezier in
het samen bewegen staat voorop.
alternatief: jong en oud maken
samen muziek. Dan kunnen we
“onze eigen” muziekdocenten in
zetten die toch al actief zijn voor
school.

Een dansdocente om de
lessen te geven.
Geschatte kosten:
700 euro.
De gemeentelijke
gymzaal (schuiven met
gymtijden)

augustus-oktob
er 2019

Koken over grenzen
Leerlingen van de groepen 5a, 5b
en 6a en allochtone ouders (en hun
kennissenkring) gaan samen
wereldgerechten koken en
vervolgens samen “dineren”. Er
wordt per groep een kookmoment
ingepland. De school beschikt reeds
over 2 compleet ingerichte
kinderkeukens, waarvan gebruik
kan worden gemaakt.

Ingrediënten voor de
verschillende
wereldgerechten (nader te
bepalen)
Benodigd budget: 4 euro
per leerling/volwassene.
Totaal aantal leerlingen:
73
Verwachte aantal
volwassenen:
20-25
Benodigd budget:
ongeveer 400 euro

november-dece Schilder tot de max
mber 2019
Kinderen van de groepen 7 en 8
(januari 2020)
gaan samen met ouderen 4 grote
schilderwerken maken van
ongeveer 2,5 bij 2,5 meter. 3
schilderwerken worden direct op de
muren in de school geschilderd. Een
schilderwerk wordt op panelen
geschilderd en krijgt een plekje in de
Tollenkamp.
Aantal leerlingen:
Groep 6/7: 27
Groep 7a: 25
Groep 8a: 21
Groep 8b: 23

De volgende materialen
zijn nodig:
- verf
- kwasten
- panelen voor de
schildering in de
Tollenkamp
Er moet een ontwerp
worden gekozen
(bestaand kunstwerk van
beroemde schilder
uitvergroten?Thema
kiezen?).
Geschatte kosten:
600 euro

