
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF MAART 

RECENTE ONTWIKKELINGEN RONDOM CORONA 
 
Ook wij hebben vanzelfsprekend te maken met de gevolgen van 

alle maatregelen om de Coronacrisis tegen te gaan. Deze 
nieuwsbrief zou normaal gesproken vol staan met verslagen van 
binnenschoolse muzieklessen op allerlei scholen, foto’s van 

presentaties van leerlingen op verschillende instrumenten, een 
aankondiging van de activiteiten in de Kindermuziekweek en een 

update over de promotiefilm waar wij druk mee bezig waren. Dit 
alles, en meer, stond op onze planning voordat de maatregelen 
van de regering bekend werden gemaakt. Nu vindt u in deze 

nieuwsbrief vooral informatie over welke activiteiten wél 
doorgaan en tips voor het online muziek maken en/of volgen. De 

laatste weken hebben voor ons voornamelijk in het teken gestaan 
van het annuleren van activiteiten en het contact zoeken en 
afspraken maken met docenten, scholen, kinderdagverblijven en 

andere partners. Natuurlijk is dit niet wat wij voor ogen hadden 
voor de komende maanden, maar ook wij nemen de gezondheid 

en veiligheid van onze samenwerkingspartners en deelnemers 
zeer serieus. Daarom doen wij momenteel wat nodig is. Wij willen 
van deze gelegenheid gebruik maken om iedere lezer veel 

gezondheid toe te wensen. Voor nu kunnen wij alleen maar 
uitkijken naar een gelegenheid waarin wij jullie weer kunnen 

treffen. Of dat nu in de scholen, op het kinderdagverblijf, in het 
wijksteunpunt of een andere activiteit in het dorp is: wij hopen 

jullie snel in goede gezondheid weer te zien en er samen een 
feestje van te 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.  

 

  MUZIEKLESSEN 

GAAN DOOR! 

MUZIEK VOOR DE 
KLEINSTEN 

Natuurlijk gaan wij niet bij 

de pakken neerzitten en 

hebben we een heel fijn en 

flexibel team van 

docenten. Bijna allemaal 

hebben ze een manier 

gevonden om hun lessen 

voort te zetten in het 

buitenschoolse domein. Zo 

worden de individuele 

lessen trompet, keyboard, 

gitaar, drums en viool 

digitaal voortgezet voor de 

leerlingen in de 

kortingsregeling. Ook 

enkele docenten die 

begonnen waren met 

naschoolse lessen voor 

kleine groepjes kinderen, 

hebben manieren 

gevonden om ook deze 

lessen door te laten gaan. 

Wij zijn blij dat er ook nog 

heel veel wél mogelijk is! 

 

Het is natuurlijk hartstikke 

jammer dat de 

muzieklessen bij 

Smallsteps, Berend Botje 

en Jimpy Play nu even niet 

door kunnen gaan! 

Gelukkig zijn er genoeg 

online manieren om met je 

kleintje met muziek bezig 

te zijn. Tips: 

- Rock ’n Romper 

https://www.maaikerijnsb

urger.nl/rock-n-romper/  

 

- Muziekkwartier 

https://www.youtube.com

/channel/UCnAxnb5UL4q8

GksNI86KNxQ 

 

- Doe je mee? 

https://www.margrevange

stel.com/doe-je-mee-

video-s 
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AANJAGERS MEIKE & STÉPHANIE 

 

 

Ook de (instrumentale) 

muzieklessen op de 

basisscholen kunnen even 

niet doorgaan. Nu wordt 

het misschien wat lastig 

om les te krijgen op een 

saxofoon, ukelele, 

keyboard of dwarsfluit als 

je dat niet thuis hebt 

liggen, maar niet getreurd! 

Ook voor de basisschool 

leeftijd is er (zeker nu!) 

genoeg online muzikaal 

materiaal te vinden. 

Hieronder geven wij jullie 

onze leukste tips! Heb je 

nu zelf ook iets voorbij 

zien komen? Geef het aan 

ons door. Kijk ook op onze 

Facebookpagina! 

- Muziek met Freek: 

https://www.youtube.com

/channel/UC-

ppa_U_g9mLN7zVy_pXQN

A 

 

- Muziekmeester Kevin 

https://www.youtube.com

/user/Kevinpiano1996 

 

- De leukste 

muzieklessen 

https://ooadaklaslokaal.nl/

kijk-terug/muziek  

 

- Kunstlessen thuis 

https://koo.nl/kunstlessen

thuis/?fbclid=IwAR0yt8-

aCYaa8-KgJybb5LBIKk-

Kpyb0rkEeEPbQxEYk4DGK

a1wuO9mxPsY 

 

- Kindermuziekweek 

https://www.youtube.com

/channel/UC9S9XsjkcgLqa

4FZtwEsTTg  

 

- Rood, rood mannetje 

https://www.youtube.com

/user/roodroodmannetje/f

eatured  

 

 
 
 

 
De tweede landelijke Kindermuziekweek 2020 is een evenement 

dat wél doorgaat! Vanaf 27 maart tot en met 5 april kunnen 
kinderen van 0 tot 12 jaar genieten van alle soorten muziek, 

maar nu online. Want muziek verbindt, juist nu!  
 
Een dikke week doordrenkt van muziek! Muziek zelf maken of 

liever alleen luisteren? Kinderen mogen zelf kiezen! Iedere dag is 
er keuze voor activiteiten uit een boordevol programma dat is 

samengesteld met de deelnemers en ambassadeurs van de 
Kindermuziekweek. Zelf muziek maken, een optreden bijwonen 
van Dirk Scheele via de live stream, lekker dansen met de Dons-

band, meedoen aan de dag-contest of live vragen stellen aan één 
van de ambassadeurs? Het kan allemaal! 

 
Dat muziek voor kinderen zo belangrijk is onderstreept ook 
programmamaker en presentatrice Evelien Bosch, één van de 

landelijke ambassadeurs van de Kindermuziekweek. “Je laten 
meenemen door de muziek, samen dansen en genieten. Muziek 

is een verrijking van het leven en als ambassadeur zet ik me er 
graag voor in om zoveel mogelijk kinderen met muziek in 
aanraking te laten komen!” 

Hoe werkt het? 
Op de website van de Kindermuziekweek 

(www.kindermuziekweek.nl) staat een programma in de vorm 
van een blokkenschema. Dit kun je printen, zodat je weet wat er 
op iedere dag te doen is. Via de Facebook / Instagram pagina 

verwijst de organisatie je iedere dag naar alle muziekactiviteiten. 
Ook hebben ze een eigen YouTube kanaal waar je alle filmpjes 

kunt (terug)kijken. Je kunt luisteren, je kunt meedoen, er zijn 
leuke wedstrijden, maar vooral: geniet van alle soorten muziek 
die voorbij komen!  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

MUZIEK VOOR DE 

BASISSCHOOL-
KINDEREN 

NATIONALE KINDERMUZIEKWEEK GAAT ONLINE 
VERDER! 
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