
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2018 

MUZIEKLES OP DE AKKER 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
(foto boven) 

Vanaf begin november zijn de kinderen van  
basisschool de Akker begonnen met de  

muzieklessen. Groep 3 en 4 krijgen les van juf 
Monique op de dwarsfluit, groep 5 van juf Shanice 
op het keyboard en groep 6 van meester Vincent 

op de gitaar. Er wordt op school hard geoefend op  
de verschillende noten, een goede houding en soms  

zelfs al een paar liedjes.  
 
Juf Monique begint de les met een warming up,  

waarna de kinderen zelf de fluiten mogen pakken  
en in elkaar zetten. Voor sommigen is dit al een  

opdracht op zich. Als de fluit op de goede manier in  
elkaar is gezet, beginnen ze met de juiste manier  

van blazen. Zo krijgen alle kinderen geluid uit hun  
instrument. Alle kinderen hebben blaadjes met  
noten erop en deze les oefenen ze met een nieuwe  

noot, de G. Het lastigste volgens de kinderen? Dat 
er zoveel knopjes op de dwarsfluit zitten en dat ‘ie 

aan de zijkant zit, zodat je niet kunt zien wat je 
doet. Aan het einde van de les kunnen ze wel al een 
klein liedje spelen met verschillende noten achter 

elkaar, dus ze gaan met sprongen vooruit! 

 

Op dinsdag 6 november 

gingen de kinderen van 

Kinderopvang Smallsteps 

op bezoek bij 

verzorgingshuis Zandhove 

in Spanbroek. Zij hebben 

vanaf oktober Muziek op 

Schoot lessen van juf Elma 

waarin ze zingen, muziek 

maken en (muzikale) 

spelletjes doen. Nu 

mochten ze laten horen 

wat zij allemaal al geleerd 

hadden. In het begin was 

het nog een beetje 

spannend, maar uiteindelijk 

was voor zowel de kinderen 

als de ouderen een 

geslaagde ochtend. Omdat 

het zo dicht bij Sint 

Maarten was, kregen de 

kinderen aan het einde ook 

nog iets lekkers van de 

bewoners mee.  

(foto onder) 

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 

SMALLSTEPS BIJ 

ZANDHOVE  



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANJAGERS MEIKE & STÉPHANIE 

In onze vorige nieuwsbrief 

heeft u kunnen lezen over 

de kortingsregeling. De 

kortingsregeling houdt in 

dat kinderen onder de 15 

jaar voor €125 per jaar 

muziekles krijgen. In het 

vorige bericht stond de 

trompet niet vermeld als 

buitenschools aanbod. 

Naast gitaar-, slagwerk-, 

piano-, viool-, zang- 

bieden wij dus ook 

trompetlessen aan! 

 

Voor meer informatie: kijk 

op www.muziekopmeer.nl, 

onder het kopje 

‘Domeinen’ > 

‘Buitenschools’. 

 

 

 
 

Op zondag 4 november was de aftrap van het project LEF: 
Podium voor jong talent. Een initiatief wat tot stand is gekomen 
door de samenwerking van Stichting Muziek Opmeer met 

Muziektheater ’t Kerkhuys. Acht jonge muzikanten werden een 
aantal weken lang begeleid door Mirjam Kaijer en Yvonne Leek. 

Er werd natuurlijk aandacht besteed aan de uitvoering van het 
nummer, maar ook aan de podiumpresentatie. Natuurlijk was het 
voor de kandidaten spannend om op het podium te staan, maar 

allemaal hebben ze een prima resultaat laten horen. Uiteindelijk 
werden er verschillende prachtige Nederlandstalige nummers ten 

gehore gebracht, wat resulteerde in een mooie recensie (o.a. 
terug te lezen op: www.muziekopmeer.nl). Wij kijken terug op 

een geslaagd project en een mooie samenwerking! 
 
 

 
 

 
 

 

Jingle Bells, Jingle Bells… 

Wat is er nu leuker dan 

samen kerstliedjes zingen? 

Op de Akker, de 

Bonifatiusschool en ’t 

Ruimteschip wordt op dit 

moment hard gewerkt 

voor de jaarlijkse 

kerstvieringen. Dit jaar zal 

er op deze scholen een 

kerstkoor zingen onder 

leiding van Lianne Kenter 

van De Zangfabriek in 

Lutjewinkel. Er worden 

leuke en herkenbare 

liedjes ingestudeerd, maar 

er wordt ook gewerkt aan 

wat zangtechnieken, zoals 

bijvoorbeeld een goede 

houding en het gebruik 

van de kopstem We 

hebben erg zin in onze 

optredens! 

(foto links) 
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