
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

NIEUWSBRIEF MEI 2018 

LEESFEEST  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Op zaterdag 5 mei organiseerde de Westfriese Bibliotheken in 

samenwerking met Clavis Uitgeverij en Stichting Muziek Opmeer 
het Leesfeest. Stichting Muziek Opmeer verzorgde op deze dag 3 

verschillende workshops voor kinderen van 0 tot 6 jaar onder 
leiding van theater Spring! met docente Anna Verschoor. Bij de 
workshop voor kinderen van 2-4 jaar werd het boekje van Woezel 

en Pip gebruikt als inspiratie voor muziek en dans. Bij de 
allerkleinsten, de workshop van 0-2 jaar en hun ouders, was het 

vooral een zintuigelijke workshop, gebaseerd op boekjes. De 
grootste kinderen, 4-6 jaar, leerden spelenderwijs hun emoties te 
ontdekken, te uiten, samen te spelen en te verzinnen. Het was 

een geslaagde dag!  

Binnenkort vind de 

opening van het DigiLab 

van de bibliotheek in 

Opmeer plaats. De 

precieze datum hiervoor is 

nog niet bekend. Stichting 

Muziek Opmeer sluit op 

passende wijze aan bij 

deze feestelijke opening. 

Dit doen wij middels 

Elektruck. Dit is een oude 

stadsbus, omgebouwd tot 

digitale muziekwerkplaats. 

Er worden 3 workshops 

van een uur gegeven, 

waarbij deelnemers 

bijvoorbeeld hun eigen 

ringtone kunnen maken, 

een eigen song remixen, 

een hoorspel maken of 

een reclametune voor een 

vlog maken.  

AANKONDIGING 

DIGILAB 
BIBLIOTHEEK 

De eerste 

muziekinstrumenten voor 

de binnenschoolse 

muzieklessen zijn 

aangeschaft! Er zijn 

gitaren, dwarsfluiten en 

keyboards waar kinderen 

van verschillende 

basisscholen meteen mee 

aan de slag gaan onder 

leiding van verschillende 

muziekdocenten. Op de 

Bonifatiusschool zijn de 

kinderen bijvoorbeeld 

begonnen met lessen 

keyboard, dwarsfluit en 

gitaar en op ’t Ruimteschip 

met de lessen keyboard. 

Wij wensen de kinderen 

veel plezier van alle 

instrumenten! 

Voor u ziet u de nieuwsbrief van Stichting Muziek Opmeer. 

Hierin doen wij verslag van de stand van zaken met betrekking 

tot (geplande) activiteiten, de vordering van de muziekeducatie 

en de verdere ontwikkeling van de stichting.  

 

EERSTE 

INSTRUMENTEN 
AANGESCHAFT 



 
 

 

 

 

AANJAGERS MEIKE & STÉPHANIE Stichting Muziek Opmeer 

verzorgt ook 

buitenschoolse 

muziekeducatie. Dit 

schooljaar hebben al 30 

kinderen gebruik kunnen 

maken van de 

kortingsregeling. Hierbij 

krijgt een kind voor €125 

per jaar individueel 

muziekles. Per augustus 

dit jaar komen er weer 30 

nieuwe plekken vrij! 

Inschrijven kan door het 

formulier op onze website 

te downloaden.   

KORTINGS-

REGELING MUZIEK 

(herhaling)  

 

WORKSHOPDAG DE DUBBELE PUNT  
 
Op donderdag 24 mei was het zover voor de kinderen op 

basisschool ‘De Dubbele Punt’: de workshopdag muziek. De 
kinderen konden gedurende de hele dag workshops bijwonen van 
docenten die hen kennis lieten maken met het instrument dat zij 

bespelen. Het aanbod was: gitaar, viool, percussie, zang en 
trompet. Aan het einde van de dag werd er een optreden 

gegeven voor alle ouders en andere belangstellenden en lieten de 
kinderen het nieuwe schoollied horen dat zij met de zangdocente 
hebben ingestudeerd, met ondersteuning van percussie.  

 

 
 

 
 

Voor allerlei verschillende 

taken zijn wij op zoek naar 

vrijwilligers. Denk 

bijvoorbeeld aan het 

schrijven van een stukje 

over een muzikale 

activiteit, het maken van 

beeldmateriaal op locaties, 

het vervoeren van 

muziekinstrumenten van 

de ene naar de andere 

school of het 

ondersteunen van een 

muziekdocent tijdens een 

les. Heb jij af en toe een 

uurtje over en sluit je je 

aan bij onze missie om 

zoveel mogelijk mensen in 

de gemeente meer in 

aanraking te laten komen 

met muziek? Wij bieden 

begeleiding en 

ondersteuning om het 

vrijwilligerswerk met 

plezier en succes uit te 

voeren. Neem bij interesse 

contact op met de 

aanjagers via: 

aanjagersmuziekopmeer@

gmail.com. 

VRIJWILLIGERS 
GEZOCHT 
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