
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NIEUWSBRIEF JANUARI 2019 

BINNENSCHOOLSE LESSEN DE DUBBELE PUNT 
 

Op basisschool de Dubbele Punt in Aartswoud stond de maand 
januari in het teken van muziek. Alle leerlingen van deze school 
hebben drie lessen gehad over wereldmuziek. De klassen werden 

verdeeld in drie groepen: groep 1-2-3, groep 4-5-6 en groep 7-8. 
Allemaal maakten ze kennis met verschillende muzieksoorten, die 

over de hele wereld gespeeld worden. Hierin leerden ze onder 
andere hoe de muziek kan verschillen van de muziek die wij in 
Europa vaak horen. Groep 1-2-3 ging vooral aan de slag met het 

instrument dat iedereen altijd bij zich heeft: de stem. Zij deden 
dit door middel van de ‘Iedereen heeft een stem!’. Groep 4-5-6 

kregen les op de Turkse darbuka onder leiding van 
slagwerkdocent Floris van Tol en groep 7 en 8 gingen met twee 
muziekdocenten van slagwerkgroep ‘Bang The Drum’ aan de slag 

met allerlei verschillende ritmes op slagwerkinstrumenten, 
bijvoorbeeld de Afrikaanse djembe. Er werd er flink op los 

gemusiceerd en na drie lessen klonk er een goed resultaat. We 
hebben veel enthousiaste reacties gehoord en zijn blij dat deze 
lessen weer zo goed zijn ontvangen. De muzikale reis over de 

wereld in één maand is goed geslaagd! (foto onder) 

 

Het Lindekoor van 

wijksteunpunt ‘De Lindehof’ 

zat in de maand januari 

zonder dirigente. Zij 

vonden het erg jammer dat 

ze deze hele maand niet 

samen konden komen en 

hebben ons gevraagd om 

een activiteit voor hen te 

organiseren. Onder leiding 

van Floris van Tol hebben 

zij allerlei verschillende 

instrumenten bespeeld en 

allerlei ritmes geleerd en 

met elkaar gecombineerd. 

De instrumenten 

verschilden van ‘echte’ 

trommels, zoals darbuka en 

djembe, maar er werd ook 

gespeeld op de onderkant 

van plastic emmers. Zo 

heeft het Lindekoor ook 

deze maand toch samen 

muziek kunnen maken! 

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.  

 

 MUZIKAAL FEESTJE 

VOOR HET 

LINDEKOOR 

JEUGD SPORT EN 
MUZIEKPAS  

De nieuwe inschrijfronde 

van de Jeugd Sport en 

Muziek Pas is weer van 

start gegaan. Stichting 

Muziek Opmeer verzorgt 

ook deze periode weer een 

aanbod. Wil je bijvoorbeeld 

leren om instrumenten van 

het slagwerk te bespelen of 

lijkt het je leuk om in een 

popkoor te zingen? Schrijf 

je dan in voor één van onze 

workshops! Dit kan via 

onderstaande website van 

Team Sportservice en 

tussen 18 januari en 14 

februari.  

 

https://westfriesland.inschr

ijventeamsportservice.nl/Le

efModule/Details/2071  

https://westfriesland.inschrijventeamsportservice.nl/LeefModule/Details/2071
https://westfriesland.inschrijventeamsportservice.nl/LeefModule/Details/2071
https://westfriesland.inschrijventeamsportservice.nl/LeefModule/Details/2071


 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANJAGERS MEIKE & STÉPHANIE 

 

 

Op de Petrus Canisius zijn 

de AMV (Algemene 

Muzikale Vorming) lessen 

begonnen. Deze lessen 

worden gegeven in groep 

1/2 en 3/4. Iedere les 

duurt een halfuur en er 

worden onder andere 

liedjes gezongen, gespeeld 

op allerlei verschillende 

instrumenten, 

kennisgemaakt met allerlei 

soorten muziek en gebruik 

gemaakt van de 

tegenstellingen in de 

muziek, zoals hard-zacht, 

snel-langzaam, veel en 

weinig instrumenten. 

Kortom: de kinderen 

maken kennis met alle 

basisfacetten van het 

(samen) muziek maken.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Ook op de basisscholen ’t Ruimteschip en de Bonifatius zijn de 

binnenschoolse lessen weer van start gegaan. De kinderen 
maken in verschillende groepen kennis met allerlei 

muziekinstrumenten. Dit doen ze onder leiding van de docenten 
die aangesloten zijn bij Stichting Muziek Opmeer. Ze spelen 
onder andere keyboard, gitaar en trompet. Tijdens deze lessen 

worden de beginselen van het instrument uitgelegd. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan: hoe houd je het instrument vast, hoe krijg je er 

geluid uit en hoe speel je een paar noten? Als het heel snel gaat, 
kan er zelfs een liedje gespeeld worden.  
 

De binnenschoolse lessen zijn dus bedoeld om kennis te maken 
met de verschillende instrumenten. Soms bieden we naschools 

nog een cursus aan om nog iets meer op het instrument te 
spelen. Als er dan leerlingen zijn die het heel leuk vinden, kunnen 
zij buitenschools verder gaan met muziekles. We hebben 

momenteel een aanbod van piano, trompet, gitaar, zang, 
dwarsfluit, drums en viool. Eén jaar individuele muzieklessen 

kost €125 en er kan maximaal twee jaar gebruik gemaakt 
worden van deze regeling. In deze twee jaar kun je al heel veel 
leren op een instrument, daarna is het reguliere tarief van de 

muziekdocent van kracht. Als je meer wilt weten over ons 
binnenschoolse -, naschoolse -, of buitenschoolse muziekaanbod, 

neem dan een kijkje op onze website: www.muziekopmeer.nl. 
Hierop staat alle benodigde praktische informatie.  

 
 
 

Naar aanleiding van de 

binnenschoolse 

trompetlessen op ’t 

Ruimteschip en de 

Bonifatius, is er meteen 

een naschoolse cursus 

trompet gestart. Hiervoor 

hebben zich in totaal 10 

kinderen voor 

ingeschreven, die in drie 

aparte groepen les krijgen. 

Zij krijgen hun trompet (in 

samenwerking met 

Muziekvereniging Erato) 

mee naar huis. Zo kunnen 

ze ook thuis oefenen en 

kunnen ze in de tien 

aangeboden lessen snelle 

stappen vooruit maken. 

Wij wensen alle leerlingen 

veel succes en vooral: 

heel veel plezier! 

AMV LESSEN 
PETRUS CANISIUS 

NASCHOOLSE 

TROMPETLESSEN 
VAN START! 

BINNENSCHOOLSE LESSEN BONIFATIUS EN ‘T 

RUIMTESCHIP 

http://www.muziekopmeer.nl/

