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 PETRUS CANISIUS TRAPT AF! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Op basisschool Petrus Canisius in de Weere zijn ze begonnen met 

het slagwerk- en blaasinstrumenten project. Op de foto’s kunnen 
we de eerste les zien, waarin de leden van Crescendo dirigent en 

slagwerkdocent Bart Koning ondersteunen door de kinderen 
kennis te laten maken met de instrumenten. Na deze les kregen 
de kinderen een instrument mee naar huis, zodat ze ook hier 

goed kunnen oefenen. Ze krijgen vanaf nu iedere 
woensdagochtend een uur muziekles en werken toe naar een 

presentatie op 26 april. Ze laten dan onder andere horen hoe 
goed ze op hun instrumenten kunnen spelen, maar er zullen ook 

liedjes, ritmes en boomwhackers voorbij komen.  

Inmiddels is ons interview 

met Méér Muziek in de 

Klas gepubliceerd en terug 

te lezen via de 

onderstaande link: 

 

http://handboekvoor.meer

muziekindeklas.nl/handbo

ek-voor-meer-muziek-in-

de-klas#!/good-practice-

limburg-

copyhttp://handboekvoor.

meermuziekindeklas.nl/ha

ndboek-voor-meer-

muziek-in-de-klas#!/good-

practice-limburg-copy  

 

Wij zijn er erg trots op dat 

onze werkwijze wordt 

genoemd in de ‘good 

practices’ van duurzaam 

muziekonderwijs.  

INTERVIEW MÉÉR 
MUZIEK IN DE KLAS 

Stichting Muziek Opmeer 

heeft voor alle vier de 

dorpskernen een budget 

vrijgemaakt om te 

besteden aan muzikale 

activiteiten binnen de 

gemeente. Om invulling te 

geven aan dit budget zijn 

wij op zoek naar leuke, 

creatieve of originele 

ideeën. Muziek moet bij dit 

idee de hoofdrol spelen; 

het is de bedoeling dat er 

tijdens de activiteit actief 

muziek gemaakt wordt. De 

activiteit moet 

georganiseerd kunnen 

worden door mensen uit 

het dorp. Heeft u een idee 

dat u graag gerealiseerd 

ziet worden? Stuur een 

beschrijving + 

kostenplaatje naar: 

aanjagersmuziekopmeer@

gmail.com. 

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.  

 

BUURTBUDGETTEN  
(herhaling) 
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AANJAGERS MEIKE & STÉPHANIE 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen, krijgt het 

programma voor schooljaar 2017/2018 steeds meer vorm. 

Inmiddels zijn er meerdere activiteiten van start gegaan.  

WEBSITE ONLINE! 

NIEUWSBRIEF MAART 2018 

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, in te 

vullen en op te sturen.  

KORTINGS-
REGELING MUZIEK 

Zoals aangegeven in de 

vorige nieuwsbrieven, zijn 

wij de afgelopen tijd hard 

bezig geweest met de 

ontwikkeling van onze 

website. Wij zijn dan ook 

erg blij dat wij vanaf nu 

online zijn! U kunt ons 

bezoeken op 

www.muziekopmeer.nl, 

waar meer informatie te 

vinden is over allerlei 

verschillende zaken 

rondom de stichting.  

PROMOTIELESSEN BONIFATIUS 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

In maart hebben de kinderen van groep 5, 6 en 7 allemaal kennis 
gemaakt met volgende instrumenten: percussie, dwarsfluit, 

trompet, gitaar en keyboard. Dit gebeurde op verschillende 
dagen. Op de foto’s maken de docenten kennis met de kinderen 

en de kinderen met de docenten én instrumenten (percussie en 
trompet). De kinderen mogen nu kiezen welk instrument zij beter 
willen leren kennen. Dit zal resulteren in een aantal lessen onder 

schooltijd.  

Op maandag 9 april start 

Lotte Hoebe in de 4 

kleutergroepen van de 

Bonifatiusschool. Zij zal 

daar gedurende 6 weken 

muzieklessen gaan geven 

aan de hand van een 

prentenboek. Lotte is bijna 

afgestudeerd aan de Pabo 

en heeft veel kennis van 

en passie voor muziek. Wij 

wensen Lotte en alle 

kleuters een plezierige tijd 

toe! 

KLEUTERGROEPEN 
BONIFATIUS 

http://www.muziekopmeer.nl/

