Taalparels
Bouw 1-2 Het Hoedenavontuur
Te boeken via de bibliotheek

Podiumparels
De Geluidengrijpers (4+)
Swingen als een kangaroe (3+)
Robin Hood - Prins van de bossen (3+)
Meneertje Meer (3+)

Museumparels
Punten pakken
Vlakkenvullers

Filmparels

Erfgoedparels - Schiedam Brandersstad

Erfgoedparels - overig

Bouw 3-4

De Geluidengrijpers (4+)
Swingen als een kangaroe (3+)
Flat (6+)
Robin Hood - Prins van de bossen (3+)
Meneertje Meer (3+)
Meis

Ruimtevaarders
Een beeld uitkleden

De grote boze vos
De kleine grijze tractor
Mijn Mama is in Amerika

Bouw 5-6 MakeyMakey & de Haiku
Te boeken via de bibliotheek

De Geluidengrijpers (4+)
Stapelgek
Minoes
Flat (6+)
Een rechthoek rond maken
Trio - legendarische schat
Meis! (6+)
De buurtspion
Apollo 11 (8+)
Straks komt er niemand op mijn feestje
Juffenballet (8+)

Bouw 7-8

Apollo 11 (8+)
Soorteren
Straks komt er niemand op mijn feestje Cultuurbarbaren
Heids Pippi Sissi Ronnie Barbie (10+)
Juffenballet (8+)

Aanbieder

Toelichting

Bibliotheek Schiedam

Het aanbod is in het nieuwe schooljaar te boeken via de Bibliotheek op School - https://www.debibliotheekschiedam.nl/onderwijs/po.html
Uiteraard kan het aanbod wel ingezien worden op Parels van Schiedam.

Theater aan de Schie

Op dit moment is het Theater druk bezig met het boeken van de voorstellingen. Er zijn nog geen deifinitieve data bekend, de datum die vermeld staat in de boeking geldt dus niet
U kunt zich inschrijven op voorstelling van uw keuze. Het theater neemt dan contact op wanneer de data bekend zijn om de boeking definitief te maken
Geannuleerde voorstellingen van afgelopen seizoen kunnen eventueel ingehaald worden in overleg met Jeffrey Zweep : Jzweep@theateraandeschie.nl

Stedelijk Museum

De lessen kunnen vooralsnog weer gevolgd worden in het museum, totdat het museum gesloten wordt voor de verbouwing in het najaar van 2020
Eventuele alternatieve programma's op de school kunnen overlegd worden met Katherine Rosmalen: katherine@stedelijkmuseum.nl

Wenneker Cinema

Het aanbod is weer als normaal te boeken
Geannuleerde voorstellingen van afgelopen seizoen kunnen eventueel ingehaald worden in overleg met Gerard Sparla: info@wennekercinema.nl

Schiedam Brandersstad

Zoals u gewend bent volgen de leerlingen de leerlijn erfgoed Schiedam Brandersstad - de fluisterboot en de museummolen worden in groep 5-6 bezocht, en het jenervermuseum en het archief in groep 7-8
Voor meer informatie en lesmateriaal over de geschiedenis van Schiedam als brandersstad kunt u tercht op http://www.schiedambrandersstad.nl/

Erfgoed overig

Hier is al het overige aanbod rondom erfgoed verzameld, in groep 5-6 mag u uit deze categorie een extra (derde) item kiezen zodat de leerling de stad nog beter leert kennen
Nieuw is het online/leskist aanbod van het jenevermuseum en de museummolen: het online (en Coronaproof) alternatief voor het bezoek aan deze instellingen

Museummolen (Meel op de Billen) - Leskist/Online

Schiedam Brandersstad - Fluisterboot
Schiedam Brandersstad - Museummolen (Op bezoek bij de reus)

Grootmoederstijd - Coöperatiemuseum
Ridders en Jonkvrouwen - Archief
Familiegeschiedenis - Archief
Kids Tour Puzzeltocht - Cooperatiemuseum
Museummolen (Meel op de Billen) - Leskist/Online

Maak je eigen stop motion film
Schiedam Brandersstad - Jenevermuseum (In het spoor van MeneerGrootmoederstijd
Melchers)
- Coöperatiemuseum
De Ijslandbende
Schiedam Brandersstad - Archief (Branders en Borrels)
Familiegeschiedenis - Archief
Oorlogsgeheimen
Jenevermuseum (Leskist beroepen - Online)
Kapsalon Romy

