
Heeft u al een kijkje genomen 
op onze nieuwe website? Hier 
ziet u een overzicht van de 
zes verschillende domeinen 
en kunt u onze agenda 
raadplegen voor de geplande 
activiteiten. 
www.muziekopmeer.nl 

MUZIEKLESSEN 
KLEUTERS  OP DE 
BONIFATIUS
Op maandag 9 april is Lotte 
Hoebe begonnen aan een 
lessenreeks gebaseerd 
op het verhaal uit het 
prentenboek ‘Aan de andere 
kant van de zee...’ van 
Marina Marcolin en Janna 
Carioli. Tijdens de lessen 
maken de kinderen kennis 
met Luuk, de hoofdpersoon 
van het verhaal. Hij woont 
in een vuurtoren aan zee. 
Luuk vraagt zich af: Wie 
woont er toch aan de 
andere kant van de zee? 
Hij schrijft zijn vraag op en 
zoekt de mooiste fles uit 
zijn flessenverzameling. 
Luuk stuurt flessenpost en 
moet maanden wachten op 
reactie. Het wachten wordt 
beloond: op het strand 
vindt Luuk een fles met 
een briefje! Maar het staat 
geschreven in een andere 
taal... 

De kinderen zingen liedjes 
over de dingen die je 
tegenkomt als je aan het 
strand woont. Er wordt 
gedanst met schelpen die 
Luuk op het strand heeft 
gevonden. En hoor je dat 
geluid van de hoorn van de 
vuurtoren? Dat dient om de 
mensen te waarschuwen 
als het mistig is. Er wordt 
toegewerkt naar een 
voorstelling waarin het 
verhaal over Luuk wordt 
aangevuld met zang, dans 
en muziek. Alle ouders en 
andere belangstellenden 
zijn op 28 mei van harte 
welkom bij de voorstelling!

NIEUWSBRIEF APRIL 2018
Voor u ziet u de nieuwsbrief van Stichting Muziek Opmeer. 
Hierin doen wij verslag van de stand van zaken met betrekking 
tot activiteiten, de vordering van het inrichten van de 
muziekeducatie en de verdere ontwikkeling van de stichting.

AFSLUITING PERCUSSIE OP DE PETRUS CANISIUS
Op basisschool Petrus Canisius in de Weere is afgelopen 
donderdag de reeks percussielessen afgesloten met een 
voorstelling voor ouders en andere belangstellenden. Na de 
meivakantie zal percussionist Bart Koning de kinderen uit 
de middenbouwgroepen van de Akker en de Bonifatius gaan 
lesgeven. Op de Bonifatius starten dan ook de trompet-, gitaar-, 
dwarsfluit- en de keyboardlessen. Op het Ruimteschip starten de 
trompet- en de keyboardlessen. 

ONZE STUURGROEP
De stuurgroep houdt zich bezig met inhoudelijke zaken die de 
stichting aangaan, zoals de aanschaf van muziekinstrumenten, 
de activiteiten in de verschillende domeinen, de PR en 
communicatie etc. Hierin zijn alle stakeholders vertegenwoordigd. 
De stuurgroep vergadert ongeveer 5 keer per jaar. 

(v.l.n.r. Moniek Lucassen/Westfriese bibliotheken, Ilse de Jong/
Berend Botje, Anja Jongejan/Stichting Allure, Meike Wilms 
en Stéphanie Burgerhout/aanjagers SMO, Tanja Harlaar/
Wijksteunpunten, Ton Koelemeijer/Muziekverenigingen, Jos 
Koopmans/Gemeente Opmeer) Afwezig op de foto is Frank Knijn, 
hij vertegenwoordigt Stichting SKO.

http://www.muziekopmeer.nl


5 MEI THEATER SPRING OP LEESFEEST
Op Bevrijdingsdag is er een groot Leesfeest bij De Weyver 
in Hoogwoud. Het zal een dag vol theater, boekenmarkten, 
voorleessessies, sportactiviteiten en workshops zijn! Natuurlijk 
draagt Stichting Muziek Opmeer ook een steentje bij. Anna 
Verschoor van Theater Spring zal die middag 3 workshops geven, 
waarbij muziek uiteraard de boventoon voert. Komt u ook met 
uw kind een muziekworkshop bijwonen op 5 mei? De toegang is 
gratis. U bent allen van harte welkom!

13.30-14.30 (4-6 jaar) 
Kleuters leren spelenderwijs hun 
emoties te ontdekken, te uiten, 
samen te spelen, te verzinnen 
en te ontdekken.
14.45-15.30 (2-4 jaar) 
Peuters worden meegenomen 
in een verhaal door middel van 
muziek, dans, theater en veel 
fantasie. 
15.45-16.15 (0-2 jaar) 
Een zintuiglijke workshop, 
gebaseerd op boekjes voor de 
allerkleinsten en hun ouders. 
Zingen, voorlezen, voelen, 
kijken, ruiken en bewegen!

KORTINGS- 
REGELING MUZIEK
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. 
De kortingsregeling is alleen 
bedoeld voor kinderen die 
nog geen muziekles hebben 
genoten. Vanaf  september 
van 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. Of u kunt het 
inleveren bij de bibliotheek 
van Opmeer, aan de 
Breestraat.

WORKSHOP 12 MEI
Op zaterdag 12 mei 
om 11.00 en 13.00 uur 
verzorgt Elma Nowak twee 
workshops Muziek, Dans en 
Spel in de bibliotheek van 
Opmeer. Deze workshop 
is bedoeld voor kinderen 
tussen de 2-4 jaar en hun 
ouder/verzorger. Er wordt 
bewogen op muziek, gebruik 
gemaakt van verschillende 
muziekinstrumenten 
en er worden allerlei 
muziekspelletjes 
aangeboden. Aanmelden 
voor deze workshop kan via: 
muziekcentrumopmeer@
hotmail.com. Ter plekke 
aansluiten is ook mogelijk 
als de workshop nog niet vol 
zit.

PROGRAMMA LEESFEEST
10.00 – 11.00 (2-5 jaar) Alles blijft stil!
Een komische vertelvoorstelling van Janna de Lathouder over een 
uil met podiumvrees, met aansluitend een creatieve workshop van 
Anne Schneider.
11.00 – 12.00 (4-12 jaar) Skatewise!
Durf jij te stunten op de halfpipe? Skateheld Olaf de Koning geeft 
een demonstratie en helpt jou met nieuwe tricks. Iedereen kan 
meedoen! Ook vertelt Inez van Loon, auteur van de Skatewise-
boeken, over haar werk én maakt ze bekend wie de schrijfwedstrijd 
heeft gewonnen.
12.00 – 13.00 (4-7 jaar) Ik wil zingen!
Auteur Hannah Borst vertelt, zingt en leest voor uit het 
hartverwarmende prentenboek Ik wil zingen. Een muzikale 
voorleessessie voor prinsessen en dromers.
14.30 – 15.30 (7-12 jaar) Lezen is leuk!
Een hilarische musical van theatergroep ZieZus over Nina, die zich 
in een boek verliest en zo in nieuwe werelden terechtkomt. Welke 
werelden? Dat is aan jullie!
13.00 – 14.00 (12+) Lang leve lef!
Auteur Joke Janssen vertelt en leest voor uit haar boek Lang leve 
lef! Tevens wordt de winnaar van de lang-leve-lef!-schrijfwedstrijd 
bekendgemaakt.
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