ALGEMEEN
NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2018
SCHOOLJAAR 2018-2019
WWW.CULTUURENSCHOOLUTRECHT.NL
Redactie: Cultuur & School Utrecht

Jullie mening telt!
Sinds schooljaar 2017-2018 sturen we digitale vragenlijsten uit om
de bezochte culturele activiteiten en onze dienstverlening te
evalueren. De vragenlijsten worden ingevuld door leerlingen,
leerkrachten, cultuur coördinatoren en culturele instellingen.
Dankzij deze feedback kunnen de culturele instellingen hun aanbod
nog beter afstemmen op de wensen van de scholen en kunnen wij
onze dienstverlening optimaliseren.
De uitkomsten van de evaluaties zijn door onderzoeks- en
adviesbureau Oberon verwerkt tot een uitgebreid rapport.
Binnenkort sturen wij alle scholen en culturele instellingen dit
rapport met interessante uitkomsten toe. Wil jij het ook ontvangen?
Stuur dan een bericht naar info@cultuurenschoolutrecht.nl

Cultuur & School Utrecht is
het coördinatiepunt voor
het cultuuraanbod in de
stad Utrecht. Cultuur &
School Utrecht regelt voor
Utrechtse basisscholen het
bezoek aan musea en
podia. Maar de stichting
doet meer dan dat: zij
inventariseert de wensen
en behoeften van scholen,
zodat het culturele aanbod
nog beter aansluit op het
lesprogramma van de
scholen. Daarmee is de rijke
ervaring die leerlingen
opdoen in het museum, de
concertzaal of het theater
echt leren buiten de school!

STIJGING PRIJZEN VERVOER
In verband met btw- en/of cao-wijzigingen gaan de
vervoersprijzen van U-OV en Pouw Vervoer per 1 januari
2019 omhoog.
De vervoersopties van Pouw Vervoer zijn inmiddels
uitgebreid met meerdere bustypes. Pouw Vervoer zet op
basis van de doorgegeven aantallen de voordeligste bus in
van en naar de culturele activiteit.
Indien je bij ons vervoer hebt geboekt, ontvang je binnenkort
een gewijzigd planningsoverzicht met de aangepaste
bustypen en/of -prijzen in 2019.

Maak de leerlingenaantallen van je
school definitief!
Om wijzigingen gedurende het schooljaar zoveel mogelijk te
voorkomen, vragen we je de leerlingenaantallen (volgens de 1oktobertelling) aan te passen in het plansysteem. Hierover hebben
de ICC’ers van de school nog een aparte e-mail ontvangen.

Extra locatie en speeldata
De voorstelling ISHI indianenwijsheid voor de 21e eeuw van Het Filiaal
theatermakers wordt naast de in onze brochure vermelde locaties
Stadsschouwburg Utrecht en Podium Hoge Woerd óók in de
Paardenkathedraal gespeeld op 2 t/m 18 april om 11.00 en 14.00 uur.

Programma’s Centraal Museum en
Universiteitsmuseum
In de brochure is een foutje geslopen: de programma’s Schatten en rovers
en Hoe verzamel je kunst van het Centraal Museum staan als geschikt voor
groep 1 t/m 4. Ze zijn echter ontwikkeld voor groep 3 & 4.
Het programma Als ik later klein ben van het Universiteitsmuseum is
geannuleerd. Daarvoor in de plaats is Oma, wat heeft u grote tanden dit
schooljaar te boeken voor de groepen 3/4/5.

BELEEF MUZIEK, MUSEA EN THEATER
Ben je nog op zoek naar een cultureel bezoek voor je klas? Geen probleem! Je kunt het
hele jaar door groepen inschrijven.
Kijk op de website van Cultuur & School Utrecht voor informatie over het aanbod en het
educatief materiaal!
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