
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NIEUWSBRIEF MAART 2019 

PLEKZAT! BIJ ERATO 

In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen over het project 

PlekZat! van Erato. Bij dit project zijn ook mensen die een 
instrument bespelen die normaal gesproken niet in het 
fanfareorkest thuishoort welkom om mee te spelen. Zoals u op 

onderstaande foto kunt zien, wordt het al een flink orkest! 

 

 

De afgelopen weken 

hebben de kinderen van 

groep 6 van de Bonifatius 

kennismakingslessen op de 

dwarsfluit gehad, onder 

leiding van Saskia van der 

Hall. De leerlingen konden 

dit instrument gedurende 6 

weken beter leren kennen. 

Zij kregen les in groepjes 

van 8 kinderen. Hier kwam 

onder andere aan bod hoe 

je het instrument 

vasthoudt, hoe je er geluid 

uit krijgt en hoe je zelfs na 

6 lessen al samen een 

liedje kunt spelen. Na de 

meivakantie kunnen de 

kinderen die enthousiast 

zijn geworden, de lessen 

voortzetten in het 

naschoolse domein. Ook in 

het buitenschoolse domein 

wordt er dwarsfluitles 

aangeboden.  

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.  

 

 DWARSFLUITLES 
OP DE BONIFATIUS 

TEAMBUILDING 
STUURGROEP 
Op donderdag 14 maart 

heeft de stuurgroep een 

ochtend teambuilding 

gehad in Hoorn. Na koffie 

en gebak gingen de leden 

muzikaal aan de slag, 

onder leiding van Floris van 

Tol. Hij had verschillende 

soorten slagwerk 

meegenomen, waarop we 

een muzikale reis door de 

tijd en de wereld maakten. 

Van Afrika naar Turkije 

naar Brazilië en van 

vroeger tot nu. Na afloop 

was er een heerlijke lunch. 

Tijdens de workshop was 

het goed om samen te 

ervaren hoe zo’n muziekles 

voor de kinderen is en wat 

het met je doet. Al met al 

een zeer geslaagde dag! 

(foto links) 



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

AANJAGERS MEIKE & STÉPHANIE 

 

 

In onze vorige nieuwbrief 

heeft u al kunnen lezen 

over het 

Kindermuziekfeest. Wij 

vertellen in deze 

nieuwsbrief graag het 

laatste nieuws. Inmiddels 

zijn alle fondsen 

aangeschreven en zijn wij 

bezig met de 

programmering. Deze is 

voor beide festivals zo 

goed als rond. In 

Aartswoud staan o.a. het 

Hoorspelhotel, de 

Klankspeeltuin, de Classic 

Express van het Prinses 

Christina Concours op het 

programma. In Hoogwoud 

komen er o.a. workshops 

DJ, zingen, boomwhackers 

en slagwerk. We hebben 

er nu al zin in! 

 

 
 

Op de St. Wulfram in Hoogwoud zijn de instrumentale lessen 
gestart. Kinderen van groep 6, 7 en 8 konden kiezen uit het 
volgen van 10 dwarsfluit-, trompet-, of djembelessen. Op 

dinsdag 12 maart hadden zij hun eerste les. De docenten 
Monique Jansen (dwarsfluit), Thomas Geerts (trompet) en Floris 

van Tol (djembe) zijn vol enthousiasme begonnen met het geven 
van de lessen. Deze duren een halfuur per groep en ieder 
instrument heeft 3 groepen. In iedere groep zitten maximaal 8 

kinderen. Een heleboel kinderen die kunnen genieten van 
muziekonderwijs! Hieronder een impressie van de eerste les.  

 

 
 
 

 
 

 
  

De afgelopen maand zijn 

wij hard bezig geweest 

met het aanschrijven van 

fondsen voor de aanschaf 

van verschillende 

muziekinstrumenten. In 

het schooljaar 2019/2020 

is het de bedoeling dat er 

op iedere school 

instrumenten van iedere 

instrumentgroep (blaas-, 

toets-, snaar-, strijk-, en 

slaginstrumenten) 

aanwezig zijn, zodat er 

zoveel mogelijk muziek 

gemaakt kan worden! 

Voorbeelden van 

instrumenten die 

aangeschaft gaan worden 

zijn bijvoorbeeld 

trompetten, saxofoons, 

violen, klarinetten en 

verschillende soorten 

slagwerk. Op naar een 

muzikaal schooljaar! 

KINDERMUZIEK-

FEEST 

AANSCHAF 

INSTRUMENTEN 

INSTRUMENTALE LESSEN WULFRAM GESTART! 


