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PROGRAMMA – GROEP 5678 

KOM IN DE KAS   
Ook in 2023 biedt Cultuurhuis Heemskerk in samenwerking met ‘Het Groene Hart’ opnieuw een programma 
aan waarin de schooltuin, een bezoek aan een kwekerij, een beeldende workshop in de klas, Brede 
Schoolaanbod en een grootse expositie met werk van de kinderen, gebundeld worden tot één fantastisch 
project. 
  

SCHOOLTUIN 
Het Groene Hart maakt scholen enthousiast voor de schooltuin en ondersteunt de basisscholen door de inzet 
van vele vrijwilligers. Leerlingen leren door het werken met een schooltuin wat er allemaal komt kijken bij het 
kweken van allerlei groenten, fruit en bloemen. Mocht je als school willen aansluiten bij de schooltuinen neem 
dan contact op met Cindy Henneman van d’Evelaer, cindy@evelaer.nl 
  

KASBEZOEK 
In een echte kwekerij kunnen leerlingen zien hoe bijvoorbeeld de tulp en de blauwe druif in de kas groeien. Ze 
worden er rondgeleid door een kweker die vertelt over het werken in de kas en de planten en bloemen die 
daar groeien en bloeien. Meer informatie en inschrijvingen: cindy@evelaer.nl 
 
Duur: 60 minuten 
Prijs: € 35,00 per groep 
 

WORKSHOP 
TULPEN HAKEN 
Na het bezoek aan de kas bestaat de 
mogelijkheid om met een kunstenaar in 
de klas een kunstwerkje te maken. De 
kinderen gaan bloemen haken met 
diverse kleuren wol. Met een 
eenvoudige techniek kunnen we hier 
een supergave bloem van maken. Van 
tulp tot narcis en wat je verder maar 
kunt bedenken. Het kasbezoek heeft 
immers genoeg inspiratie gegeven.  
 
Aanmelden bij: 
carolien@cultuurhuisheemskerk.nl.  
Duur: 90 minuten 
Prijs: € 110,00 per groep (inclusief 
materiaalkosten) 
 

 

BREDE SCHOOL KUNST RONDOM BLOEMEN 
Kinderen die meer met het bloemen thema willen doen, kunnen meedoen aan de Brede Schoolactiviteit. Met 
diverse materialen gaan we lekker experimenteren. Denk aan pastelkrijt, mono print technieken en het 
werken met kosteloos materiaal. Aanmelden via de Brede School coördinator Marcha of Kelly. 
Aantal lessen: 4 tot 6 
 
Duur: 60 minuten 
Aantal leerlingen: maximaal 10 
  

EXPOSITIES 
De kunstwerken van de kinderen exposeren we op 1 en 2 april 2023 in de kassen tijdens het evenement 
Kom in de Kas en later in de hal van het gemeentehuis (exacte data volgen nog).  


