KERSTVIERING OP
DE AKKER

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018
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.

OPTREDEN KERSTKOREN
In de decembermaand zijn er verschillende kerstkoren actief
geweest op drie basisscholen. De kinderen van De Akker, ’t
Ruimteschip en de Bonifatiusschool konden zich opgeven en
repeteerden onder leiding van Lianne Kenter. Alle koren hebben
minstens één optreden verzorgd in en om de scholen. Op
woensdag 19 december trad het kerstkoor van de
Bonifatiusschool en ’t Ruimteschip bijvoorbeeld op voorafgaand
aan de kerstmusical van ’t Ruimteschip (foto onder). In het koor
zongen kinderen van groep 5 t/m 8. Er waren veel ouders en
andere belangstellenden om te komen luisteren. De liedjes
werden door Lianne begeleid op de piano. Er werden prachtige,
vernieuwende kerstliedjes ten gehore gebracht. Sommige
kinderen zongen zelfs een solo, andere liedjes werden met zijn
allen gezongen. Dit was niet het enige optreden van dit
kerstkoor, ook op maandag 17 en dinsdag 18 december hebben
de kinderen hun zangkunsten laten horen op verschillende
locaties. Op woensdagavond 19 december heeft het kerstkoor
van de Akker het optreden verzorgd tijdens de kerstviering.
Al met al hebben we een mooie decembermaand gehad, waarin
muziek natuurlijk niet mag ontbreken! Wij verwachten in het
nieuwe jaar een vervolg te kunnen geven aan de naschoolse
koren.

Op woensdag 19 december
was de kerstviering op de
Akker. Dit was tevens de
afsluiting van de
instrumentale muzieklessen
die in de maand december
hebben plaatsgevonden.
Groep 3 en 4 hebben de
dwarsfluit beter leren
kennen, groep 5 mocht
lessen volgen op het
keyboard en groep 6 leerde
de beginselen van het
gitaarspel. Ook het
kerstkoor zong voor de
laatste keer tijdens de
kerstviering, zij gaven hier
een optreden onder leiding
van Lianne Kenter. De
instrumenten worden na de
vakantie weer ingezet op
andere scholen. De
kinderen van de Akker
kunnen de lessen eventueel
buitenschools voortzetten.

JEUGD SPORT EN
MUZIEKPAS
SLAGWERK
De eerste activiteit van de
Jeugd Sport en Muziekpas
is succesvol afgerond. Dit
waren de slagwerklessen,
gegeven door docent Bart
Koning. In vier lessen van
40 minuten maakten de
deelnemers kennis met
allerlei verschillende
vormen van het slagwerk.
Zo leerden de kinderen
welke instrumenten er
allemaal bij het slagwerk
horen, hoe je verschillende
instrumenten moet
bespelen en werden er
ritmes geleerd. De lessen
werden met enthousiasme
ontvangen door de
deelnemers.

KORTINGSREGELING NIEUW
INSTRUMENT!
OUDEJAARSBIJEENKOMST SJJO

Op zondag 23 december van 11:00 tot 13:30 was de
oudejaarsbijeenkomst in het SJJO (foto boven). Deze
bijeenkomst was bedoeld voor alle alleenstaanden,
bijstandsgezinnen en statushouders binnen de gemeente. Bij
binnenkomst zagen wij lange, sfeervol gedekte tafels en hoorden
we de soundcheck van een aantal van de LEF deelnemers.
Langzaam stroomden de bezoekers binnen. Na een
welkomstwoord van Wiebo Beenen en wethouder Robert
Tesselaar werd de brunch geopend. Onder het genot van een
hapje en een drankje ontstonden er mooie gesprekken en nieuwe
ontmoetingen.

AANJAGERS MEIKE & STÉPHANIE

Tijdens het eten brachten drie jongeren een Nederlandstalig lied
ten gehore, onder muzikale leiding van Yvonne Leek en Mirjam
Kaijer. ‘Papa’ van Stef Bos, ‘Speeltuin’ van Marco Borsato en ‘Ken
je mij’ van Trijntje Oosterhuis maakten indruk. Yvonne bracht
zelf gedurende de gehele middag sfeer met (kerst)liedjes op
piano en met zang. De kinderen die zich onder het gezelschap
bevonden werden uitgenodigd om na het eten samen met de
muzikale jongeren en Mirjam een lied te schrijven. Zij hebben
hier samen aan gewerkt en uiteindelijk werd het aan het einde
van de bijeenkomst uitgevoerd. Wij vonden dit een prachtige
middag om onderdeel van te mogen zijn en een bijdrage aan te
mogen leveren. Een middag waarbij de echte kerstgedachte
centraal stond: samenzijn. Voor ons een mooie afsluiting van
2018 en een mooi begin van het nieuwe jaar.

Voor de kortingsregeling in
het buitenschoolse domein
wordt vanaf het nieuwe
jaar een nieuw instrument
aangeboden, namelijk de
dwarsfluit. Veel kinderen
hebben in het
binnenschoolse domein
kennis mogen maken met
dit instrument en wij
hebben Monique Weert
bereid gevonden om ook
de buitenschoolse lessen
te verzorgen. Binnenkort
kunt u hier meer
informatie over vinden op
www.muziekopmeer.nl,
kopje Buitenschools. Wij
hopen veel nieuwe
dwarsfluit leerlingen te
mogen verwelkomen!

GELUKKIG
NIEUWJAAR!
Wij willen deze nieuwsbrief
gebruiken om u een
gelukkig en muzikaal 2019
toe te wensen! Ook in het
nieuwe jaar zullen wij
weer veel activiteiten
organiseren. U kunt ons
overal tegenkomen; onder
andere in scholen, in
wijksteunpunten, tijdens
evenementen, in de
kinderopvangorganisaties
of gewoon ergens in het
dorp.
Ons goede voornemen
voor 2019 is dat iedereen
in de gemeente Opmeer
ons (her)kent en dat alle
inwoners op de één of
andere manier met ons in
aanraking kunnen komen.

