
 

Stichting Muziekopleiding Loon op Zand 

 

Aanmelding Muziek bij de BSO 

Let op! Vanaf nu mogelijk op school bij meester Juan te blijven tot de muziekles begint 

Het eerste blok Muziek bij de BSO zit er alweer op. De muzikale olympisch Spelen zijn 

afgesloten.  

Heb jij zin om ook met muziek en dansen bezig te zijn? Dat kan, want op MAANDAG 22 

NOVEMBER aanstaande gaat het volgende blok van start (weer 5 lessen op maandag). We 

gaan muziek makend en dansend via SINT naar KERST ofwel SINTERKERST. 

Misschien wil je meteen vanuit school naar de muziekles (niet eerst naar huis) dan kan dat 

vanaf nu. Je gaat na school naar de peuterspeelzaal waar je met meester Juan iets drinkt 

en/of iets lekkers eet (zelf meenemen) en vervolgens met de muziekles meedoet. Na de les 

ga je dan naar huis. 

Wil je met Blok 2 met het thema SINTERKERST meedoen, geef dat dan via onderstaand 

strook even door. Vul de strook in en geef hem af bij de BSO of lever hem in bij Bernadette Essers-

Jacobs, Gildeweg 87, Loon op Zand (mailen mag ook: bernadette_essers@hotmail.com) Wil je meer 

info over muzieklessen bij de BSO of muzieklessen in het algemeen bij Stichting Muziekopleiding 

Loon op Zand, kijk dan op de site www.sophiasvereeniging.nl (opleiding) of leg contact met 

Bernadette Essers (0416-363235 of bernadette_essers@hotmail.com) 

De lessen zijn van 15.00 uur tot 15.30 uur of bij voldoende belangstelling in twee groepen ( voor 

groep 1 tm 3 van 15.00 tot 15.30 uur en voor groep 4 tm 7 van 15.30 tm 16.15 uur.) 

---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum;  School…………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Emailadres…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

BSO-deelnemer: Ja (locatie: Kubus / Blokkendoos*)/Nee*  ( *Streep door wat niet van toepassing is.)  

Ik kom naar meester Juan vanuit school: Ja/Nee* ( *Streep door wat niet van toepassing is.)  

Ik geef me op voor: Blok 2/voor alle 4 de blokken* (per blok € 25,- ; voor 4 blokken € 90,- voor 4 t/m 

7; voor 1 t/m 3 per blok € 17,50; voor 4 blokken € 62,50). 

Graag aanmelden vóór  15 NOVEMBER aanstaande voor deelname aan het 2e blok.  
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