
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NIEUWSBRIEF JUNI 2019 

MUZIEK OP SCHOOT AFSLUITING 
 

Op maandag 24 juni j.l. vond de afsluiting van de Muziek op 
Schoot lessen plaats. Vanaf september dit schooljaar hebben 
sommige groepen van kinderdagopvang organisaties Berend 

Botje en Smallsteps weer Muziek op Schoot lessen mogen volgen. 
De lessen werden verzorgd door muziekdocente Elma Nowak en 

zijn nu al voor het tweede schooljaar achter elkaar 
georganiseerd, in samenwerking met Stichting Muziek Opmeer. 
Gezamenlijk was er een optreden om de lessen op een passende 

manier af te sluiten. Om 10:15 waren alle kindjes aanwezig in de 
bibliotheek van Opmeer en dat waren er best veel! Er waren ook 

ouders, opa’s en oma’s om te kijken en luisteren wat hun 
kind(eren) allemaal lieten zien en horen. Er werd veel gezongen, 
muziek gemaakt en gedanst. De kinderen mochten bewegen op 

muziek van een kikker, paard, tijger en vogel. Ook voerden de 
kinderen een ritmisch stuk uit door middel van bodypercussie. 

Daarnaast mochten zij het beertje toezingen en toedekken met 
dekentjes. Het plezier van kinderen, publiek en muziekdocente 

spatte er vanaf. Wat een succes! Wij willen Berend Botje, 
Smallsteps en de bibliotheek van Opmeer bedanken voor deze 
samenwerking. Volgend schooljaar gaan we deze lessen zeker 

voortzetten!  

 

De naschoolse 

dwarsfluitlessen op de 

Wulfram zitten er alweer 

bijna op! De kinderen 

hebben, na 10 

binnenschoolse lessen te 

hebben gevolgd, 7 

naschoolse lessen 

gekregen. De allerlaatste 

les zal volgende week 

dinsdag plaatsvinden. De 

kinderen kregen de 

instrumenten mee naar 

huis en hebben de lessen 

met veel plezier gevolgd. 

Gelukkig is juf Monique ook 

docent in het 

buitenschoolse domein, wat 

betekent dat de 

fanatiekelingen hun lessen 

binnen de kortingsregeling 

door kunnen zetten! Wij 

hopen dat veel kinderen 

hiervan gebruik 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.  

 

 NASCHOOLSE 

DWARSFLUIT-

LESSEN 

KORTINGS-

REGELING NIEUWE 
SCHOOLJAAR  

Stichting Muziek Opmeer is 

alweer bijna twee jaar 

geleden opgericht. Dit 

betekent dat de eerste 

kinderen die begonnen zijn 

met het volgen van 

muziekles via de 

kortingsregeling in 

september 2017 hun twee 

jaar er bijna op hebben 

zitten. Veel van deze 

kinderen zullen hun 

muziekles voortzetten. Er 

komen binnen de 

kortingsregeling dus een 

aantal plekken vrij! Deze 

kunnen vanaf het nieuwe 

schooljaar weer ingevuld 

worden. Kijk op 

www.muziekopmeer.nl 

voor meer informatie! 

http://www.muziekopmeer.nl/


 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

AANJAGERS MEIKE & STÉPHANIE 

 

 

Groep 4 van ’t 

Ruimteschip heeft de 

afgelopen 6 weken kunnen 

proeven aan het bespelen 

van het keyboard. Zij 

kregen onder schooltijd les 

van Shanice van der Fluit. 

Ze leerden waar de noten 

op het keyboard zaten, 

hoe ze er verschillende 

geluiden uit kregen en hoe 

ze een liedje moesten 

spelen. Telkens werden ze 

in groepjes uit de klas 

gehaald om de 

muzieklessen te volgen. 

Wij zijn bezig om ook 

buiten schooltijd keyboard 

lessen aan te bieden. Meer 

informatie hierover 

verschijnt op onze website 

of via de scholen.  

 

 

 

Zoals al eerder gecommuniceerd, organiseert Stichting Muziek 

Opmeer op zondag 29 september het Kindermuziekfeest van 

11:00 – 15:00 in Aartswoud. De kaartverkoop voor dit 

evenement is onlangs van start gegaan via: 

https://www.muziekopmeer.nl/product/ticket-

kindermuziekfeest/.  

 

Graag lichten wij een tipje van de sluier op wat betreft de 

programmering! We maken onderscheid in 3 leeftijdscategorieën: 

0-4 jaar, 5-7 jaar en 8-12 jaar. Voor de jongsten komt o.a. de 

Klankspeeltuin naar Aartswoud. Dit is een peuterspeeltuin met 

beeldende en theatrale elementen. Lekker spelen met licht, 

zwaartekracht en geluid. In de workshop ‘Zee’ gaat het over 

Luuk. Hij kijkt vaak uit over de zee. Hij vraagt zich af wie er aan 

de andere kant woont. Er worden tijdens deze workshop aan de 

hand van een boek muzikale verhalen verteld. Juf Elma zal 

aanwezig zijn om Muziek op Schoot workshops te geven aan deze 

doelgroep.  

 

De kinderen tussen 5 en 7 jaar kunnen meegenieten van het 

Woonwagensprookje. Deze wordt gegeven door Rosita het 

Tovervrouwtje. Zij heeft een koffer die ze samen met de kinderen 

gaat openmaken! Daarnaast bieden we de workshop Heksensoep. 

Een heks tovert. Ze tovert alle kinderen in muzikanten, ze 

toveren geluiden in muziek. Ook zal er een boomwhacker 

workshop zijn, waarbij alle kinderen een feestje beleven met de 

vrolijk gekleurde plastic buizen.  

 

De oudste kinderen kunnen een zangworkshop volgen in de 

prachtige tuin van de pastorie. Van Lianne leren zij de 

allerleukste liedjes samen zingen. Ook komt het Hoorspelhotel ze 

vermaken met een interactieve voorstelling, waarbij de 

deelnemers zelf geluiden maakt bij de gespeelde scenes. Zij 

sluiten af met een waar Silent Disco feestje. Daarnaast kunnen 

DJ’s in de dop hun geluk op met de DJ workshop, waarbij ze de 

basic skills leren.  

 

Er zijn optredens waar iedereen van kan genieten: van lokale 

muziekverenigingen tot een Open Podium, verzorgt door 

kinderen uit de kortingsregeling. Als klapstuk zijn wij trots om de 

Classic Express neer te mogen zetten, de eerste rijdende 

concertzaal ter wereld! De bezoekers komen in een andere 

wereld terecht waarbij de lichten en videobeelden de werking van 

de muziek versterken. Als afsluiting voor de wat jongere kinderen 

zetten we de Liedjestovenaar neer, die boordevol vernuftige 

liedjes in verschillende stijlen en ritmes zit. 

 

Kortom: een zeer afwisselend programma! Wij hopen u te zien! 

 

 

KEYBOARD LESSEN 

GROEP 4 
RUIMTESCHIP 

KINDERMUZIEKFEEST 

JEUGD SPORT EN 

MUZIEKPAS: AMV 
LESSEN 

Via de Jeugd Sport en 

Muziek Pas werden vier 

lessen AMV (Algemene 

Muzikale Vorming) 

aangeboden. Deze lessen 

werden gegeven in de 

Bonifatius door docente 

Elma Nowak. Het was zó 

leuk, dat er zelfs een 

vijfde les was, waarin de 

kinderen aan hun ouders 

en andere familieleden 

lieten zien en horen wat ze 

allemaal hadden gedaan 

tijdens de lessen. Dit was 

niet alleen muziek maken 

op verschillende 

instrumenten en zingen, 

maar ook dansen en 

bewegen. Het waren 

gezellige, muzikale en 

leerzame lessen! 

https://www.muziekopmeer.nl/product/ticket-kindermuziekfeest/
https://www.muziekopmeer.nl/product/ticket-kindermuziekfeest/

