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ONS is een online platform waar ouders, opa's, oma's en 
andere buurtgenoten uit de omgeving samenkomen op 
één plek. Zo wordt de basis gevormd voor het groeiende, 
creatieve netwerk rondom de school.

Kinderen leren niet alleen op school van de leerkracht, 
maar leren kunnen ze overal en van iedereen! Kom 
daarom in contact met de buurt door het plaatsen van 
een 'thema ideeën-box' of 'activiteit oproep'.

Pssst... het is gratis voor alle Cultuurpad scholen!

WAT IS ONS?
WAT IS         ?   



WAT KAN WEL?
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Opa die virtueel iets verteld over 
WO 2.

Op dit moment is het, vanwege corona, helaas niet 
mogelijk om buurtgenoten daadwerkelijk op school uit te 
nodigen, maar er zijn gelukkig een heleboel dingen die 
wel kunnen; ook hierbij kan ONS je helpen! Wat kan wel?

Online breiles door de ju�rouw 
van het knutselschuurtje.

Een virtuele tour door de militaire 
kazerne van de oom van Joep uit 
groep 6.

Een kookles van de bistro op het 
dropsplein via een zoomcall.

WAT IS         ?   



NU NIET, MAAR WAT ALS
HET WEL WEER KAN?
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Plaats berichten, verzamel leuke, nieuwe ideeën en breid 
je netwerk uit!

WAT IS         ?   

Tijdens het DIY-thema 
vogelhuisjes maken met de 
timmerman van het lokale 

klusjesbedrijf.

Nodig de groenteboer uit om 
samen met de leerlingen een 
groente tuin aan te leggen en 

te onderhouden.

Neem een kijkje bij de 
oorlogscollectie van opa 
Jacques verderop in de 



WIN EEN GRATIS 
BEZOEKJE VAN DR. ZEEPSOP
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WAT IS         ?   

Wij dagen jullie uit om in deze moeilijke tijd toch aan de 
slag te gaan met ONS. Ontdek zelf hoeveel mogelijk-
heden ONS kan bieden door mee te doen aan deze leuke 
lanceringsactie: De eerste 5 scholen die zich aanmelden 
krijgen een gratis bezoekje van onze eigen Dr. Zeepsop! 
(ONLINE OF ALS HET STRAKS WEER LIVE MAG?) 

Hoe meld je je aan? Heel simpel! Stuur een mail naar 
info@doemeemetons.nl met als onderwerp 
'lanceringsactie' en wij nemen contact met jullie op!

Het wetenschap thema komt 
er weer aan!

Het aankomend thema gaat over wetenschap en 
proefjes. Daarvoor en ik opzoek naar mensen...


