OKTOBER KINDERMAAND 2021 IN GRONINGEN
Evaluatie

Oktober Kindermaand stimuleert kinderen van 4 tot en met 12 jaar in oktober met hun ouders en/of
grootouders activiteiten te bezoeken in culturele instellingen. Op alle zaterdagen en zondagen in
oktober kunnen kinderen op laagdrempelige wijze kennis maken met culturele instellingen en
activiteiten waaraan zij gratis mogen meedoen. De kinderen mogen bij musea naar binnen, kunnen
meedoen aan originele workshops, meelopen met spannende rondleidingen en speurtochten of
theater- en dansvoorstellingen bezoeken.
Het programma is te vinden op www.kindermaand.nl en erfgoednieuws.nl.

Burgemeestersactie

Beeld: burgemeester Koen Schuiling van Groningen en kinderburgemeester Samuel lezen voor op OBS De Wissel in Haren;
foto: Susanne van der Veer

Op 15 september gingen de meeste burgemeesters in Groningen naar een basisschool in hun
gemeente om het verhaal ‘Albatros, een meeuw van een eeuw’, geschreven door Jan Siebo Uffen
voor te lezen. De illustraties bij het verhaal werden gemaakt door Marion Roelink.

Posters en stickerkaarten

Illustrator Senne Trip verzorgde ook voor 2021 de vormgeving van de posters en stickerkaarten.
Oplage: 440 posters en zes dozen met kaarten. Alle scholen in stad en provincie werden bediend.

Activiteiten
Er deden 23 instellingen mee met in totaal 30 activiteiten. De meeste zijn al jaren vaste deelnemer
maar dit jaar meldden zich ook enkele nieuwe deelnemers aan.

Beeld: Schrijf- en tekenworkshop in de Fraeylemaborg in Slochteren; foto: Annet Westrup

In de ingestuurde evaluatieformulieren werden de volgende activiteiten opgegeven:
Kinderdag
Workshop schilderen
Sprookjes op het Renne Eiland
Knutselen in het Steenhuus
Letters en lekkers
Techniek recycle
Scrabbelen met klokkengieter
Elke zondag een activiteit voor kinderen, schilderen, molenwandeling, kabouter- en
paddenstoelentocht
Schrijfworkshop, imker en pannenkoeken bakken
Kinderpannenkoekroute

Fotobingo
Klooster-GAME: virtuele tijdreis in het Klooster en speurtocht in het Klooster
Spraaklab Groningen (waaronder verschillende dialect- en spraakexperimenten)
Doe-middag voor kinderen met historische technieken

foto: Anja Sinnige

KinderBoekenHuis Winsum

Molen Wetsinge
foto: Molenstichting Winsum

CazemierBoerderij Tolbert: workshop schilderen;
foto: Greet Atsma
Enkele reacties deelnemende instellingen
CazemierBoerderij Tolbert/ Greet Atsma-Alberda
‘Een leuke activiteit met spin off richting museum’
Groninger Archieven/Jaline de Groot
‘Er zijn ontzettend enthousiaste kinderen op onze activiteit afgekomen en we zaten helemaal
volgeboekt!’

KinderBoekenHuis Winsum/Anja Sinnige
‘We kregen iedere week kinderen en hun ouders en grootouders binnen die nog nooit eerder binnen
waren geweest, zeer geslaagd!’

Kinderdag in molen de
Stormvogel in
Loppersum

foto: Annette Wildeman

Aantal deelnemers en stickerkaarten
In 2021 deden 2717 kinderen mee. Dit aantal is gebaseerd op de opgegeven informatie op ontvangen
evaluatieformulieren. In werkelijkheid lag het aantal hoger. We ontvingen 110 stickerkaarten (stand
op 19-11-2021) van kinderen die aan drie of meer activiteiten hebben meegedaan. Als beloning
ontvingen jonge kinderen (3 t/m 6 jaar) stickervellen met illustraties door Marion Roelink met
vergrootglas; oudere kinderen (7 t/m 12) zonneprintpapier voor objecten. Ook werd een ansichtkaart
van Oktober Kindermaand meegestuurd.
Oktober Kindermaand is een samenwerkingsproject van Kunst en Cultuur Drenthe, Erfgoedpartners
en CGTC, waarbij de laatste twee organisaties verantwoordelijk zijn voor stad en provincie
Groningen. Natuurlijk kan dit evenement alle plaatsvinden door de inzet van culturele instellingen,
de gemeenten en de basisscholen.

