
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF JANUARI 

START EERSTE BINNENSCHOOLSE LESSEN  
 
Op de basisscholen Bonifatius, Ruimteschip en de Adelaar zijn de 

eerste binnenschoolse muzieklessen weer gestart. Op de Adelaar 
zijn dit de AMV (Algemene Muzikale Vorming) lessen in groep 1-
2-3. Iedere groep krijgt een halfuur les, gedurende 6 weken. De 

lessen worden gegeven door Claudia Veenstra. Op de Bonifatius 
zijn de lessen keyboard, trompet, saxofoon, gitaar en slagwerk 

gestart in verschillende groepen en op ’t Ruimteschip de lessen 
slagwerk en gitaar. Zo zijn er in januari alweer veel kinderen van 
verschillende scholen die kennismaken met allerlei verschillende 

instrumenten. In de maanden die volgen dit schooljaar, volgen 
ook de rest van de scholen/groepen met hun muzieklessen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 

  PRESENTATIE POP-

UP KOOR 

AARTSWOUD 

LANDELIJKE 

KINDERMUZIEK-

WEEK 

Op zondag 19 januari van 

15:00 tot 17:00 was het 

eindelijk zover voor de 

leden van het pop-up koor 

in Aartswoud, een initiatief 

van de dorpsraad. Onder 

leiding van dirigente en 

pianiste Laura Tesselaar 

hebben zij ongeveer 10 

repetities gehad, waarbij 

ze toewerkten naar dit 

optreden. De jazzkerk van 

Aartswoud was sfeervol 

aangekleed en het koor 

bracht verschillende 

liederen ten gehore. Ook 

in het publiek was de 

ongedwongen sfeer goed 

voelbaar en er werd dan 

ook zo nu en dan vol 

overgave meegezongen. Al 

met al een zeer geslaagde 

muzikale middag!  

In de eerste week van 

april (27 maart t/m 5 

april) is heel Nederland in 

de ban van muziek voor 

kinderen van 0 tot 12 jaar. 

Met concerten en 

voorstellingen overal in 

het land kan ieder kind 

van live muziek genieten, 

zowel op school, het 

kinderdagverblijf als in het 

theater, de muziekschool 

en concertzaal. Ook 

Stichting Muziek Opmeer 

doet mee als deelnemer. 

We zijn momenteel druk 

bezig met het maken van 

een programma voor deze 

week. Meer informatie kun 

je vinden op: 

https://www.kindermuziek

week.nl/  

https://www.kindermuziekweek.nl/
https://www.kindermuziekweek.nl/


 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AANJAGERS MEIKE & STÉPHANIE 

 

 

In het buitenschoolse 

domein volgen momenteel 

veel kinderen individuele 

muzieklessen op 

verschillende 

instrumenten. Denk aan: 

keyboard, gitaar, viool, 

piano en drums. Onze 

docenten slagwerk en 

dwarsfluit zijn momenteel 

nog helemaal vrij, dus 

grijp je kans! Ook hebben 

we sinds kort een nieuwe 

docent: Nick Hoogland. Hij 

gaat saxofoonlessen 

binnen- en naschools voor 

zijn rekening nemen en 

sluit zich ook aan bij 

buitenschools. Er zijn nog 

plekken beschikbaar in de 

kortingsregeling! Twijfel je 

nog? Vraag om een 

proefles! 

 
 

 

Alle 50 kinderen uit groep 3 van basisschool de Bonifatius en ’t 

Ruimteschip kennen de letters van het alfabet en dat vroeg 

natuurlijk om een groots letterfeest! Niemand minder dan de 

Liedjestovenaar kwam dit in de gymzaal met hen vieren, samen 

met haar gastmuzikanten. Er kwamen allerlei soorten van het 

alfabet voorbij, zoals het muziekalfabet en het dierenalfabet. 

Natuurlijk mochten de kinderen ook schrijven, op een heel groot 

wit papier. Daarnaast werd er gezongen en gedanst. Het werd 

een gezellig feest vol letters, zingen en piano en –vioolklanken.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

KOMENDE ACTIVITEITEN 2020 
 

Activiteit Locatie Datum 

Winter in je bol! Ruimteschip 7 februari 

LEF 60+ editie 2 ’t Kerkhuys 9 februari  

Makey-Makey workshop Bibliotheek 21 februari 

Start binnenschoolse lessen Petrus Canisius Vanaf week 5 

Start instrumentale lessen De Adelaar Vanaf week 9 

 
 

NIEUWE DOCENT 
SAXOFOON! 

LIEDJESTOVENAAR OP DE SCHOLEN! 

 

BIJEENKOMSTEN 
IKC 
Denk je eens in: twee IKC 

gebouwen in de gemeente 

Opmeer, waar 5 van de 7 

scholen ondergebracht 

zijn. Stel je dan eens voor 

dat je daar naar binnen 

loopt en onder schooltijd 

een klas muziekles hoort 

hebben in hetzelfde lokaal 

waar na schooltijd een 

popbandje repeteert. Op 

verschillende plaatsen in 

de school maken groepjes 

van 8 leerlingen kennis 

met alle instrumenten en 

in deze ruimtes worden na 

schooltijd individuele 

muzieklessen gegeven aan 

kinderen. Momenteel 

nemen wij samen met 

allerlei partijen deel aan 

de workshops om vorm te 

geven aan de toekomstige 

IKC’s. Zo werken we aan 

onze dromen! 


