













Het muziekakkoord: belofte aan het kind 
 

‘Méér muziek in de klas’ staat voor 
structureel muziekonderwijs en dat 
geldt natuurlijk ook voor onze 
stichting. Daarom hebben wij het 
afgelopen jaar nauw samengewerkt 
met elkaar. Samen met MMidK, 
Artiance en een aantal schoolbesturen 
hebben we in klein comité hard 
gewerkt om een belofte aan het kind 
op papier te zetten en geprobeerd 

hierbij zoveel mogelijk andere organisaties te betrekken, want 
samenwerking is de sleutel tot succes. De regie over 
muziekonderwijs ligt bij de scholen, maar zij kunnen dit niet 
alleen, juist daarom is het zo belangrijk dat allerlei 
organisaties in de regio meer gaan samenwerken om zo de 
belofte aan het kind na te komen. Om die belofte en afspraken 
te beklinken en zichtbaar te maken, wordt er, digitaal, op 25 
november een Muziekakkoord ondertekend. En wij zijn er 
uiteraard bij!

NIEUWSBRIEF NOVEMBER
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.  

Ruimte voor muziek! 

Wil jij een instrument leren 
bespelen? Trompet, piano, viool, 
gitaar of drums, keuze genoeg. 
Kinderen tot en met 14 jaar 
kunnen voor slechts €12,50 per 
maand, twee jaar lang muziekles 
volgen. 

Meer informatie?
info@muziekopmeer.nl

Agenda: 

- 2 November 
Start Jeugdorkest 
Bonifatius 

- 4 November  
Start gitaarlessen in 
de Bonifatius 

- 25 November 
Ondertekenen van het 
muziekakkoord 

- 28 November  
Online muziekquiz 
11 t/m 18 jaar 
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Even voorstellen… 
 
Hallo allemaal, mijn naam is Mirjam Michel.  
Sinds enkele weken geef ik de kinderen van basisschool 
‘De Dubbele Punt’ algemene muzikale vorming. Dat houdt 
in dat we zingen, dansen, ritmisch bewegen en spelen op 
kleine instrumenten zoals shakers en ritmestokjes. Ook 
maken we een begin met het lezen en schrijven van 
muzieknoten. Na kerst leren de hogere groepen ook een 
“echt” instrument bespelen! Welk instrument dat wordt, 
blijft nog even een verrassing… 

Jeugdorkest Opmeer! 

Maandag 2 november is het 
nieuwe Jeugdorkest gestart 
met de eerste repetitie. 
Onder leiding van Thomas 
Geerts gaan 6 kinderen 
samenspelen en toewerken 
naar een Nieuwjaarsconcert 
op 2 januari 2021. 
Keyboard, trompet en 
gitaar zijn inmiddels al 
vertegenwoordigd. Andere 
instrumenten kunnen nog 
inschrijven. Het niveau 
maakt niet uit, Thomas 
maakt alle muziek op maat. 
Dus heb je zin om samen 
muziek te maken, wil je 
beter leren samenspelen, 
geef je dan op.  

Mail naar; 
info@muziekopmeer.nl 
Je bent van harte welkom!

Quizmaster: Loet Appelman

ONLIN
E 

MUZIEKQU
IZ

Test je muzikale kennis en maak kans op leuke prijzen. 
Raad de Muziekstijlen, verschillende instrumenten, 
bekende artiesten en nog veel meer! Geef je nu op 
met je vrienden en speel de quiz digitaal vanuit huis.  
Deelnemen is mogelijk van 11 tot en met 18 jaar. 

Geef je nu op -> muziekopmeer.nl

28 november ’20 
19.30 uur 

#JEHOORT HETGOED
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