Stichting Muziekopleiding
Loon op Zand

Aanmelding Muziek bij de BSO
Let op! Ook toegankelijk voor kinderen die niet op de BSO zitten
De eerste twee blokken Muziek bij de BSO zitten er alweer bijna op. Alweer 10 lessen muzikaal actief bezig
zijn met muziek. Even rust in de komende drukke tijd, maar daarna gaan we weer lekker verder. Op
DONDERDAG 21 JANUARI 2021 gaan we letterlijk en figuurlijk AAN DE SLAG met Orffinstrumenten. He,
wat? Wat is dat? Kijk
maar op het plaatje,
waarschijnlijk ken je al
wat instrumenten van
school. Meneer Juan
gaat werken met de
instrumentjes, zo kun jij
zelf ontdekken wat
het allemaal is, hoe ‘het
werkt’ en hoe ze
klinken. Verder
natuurlijk ook
spelletjes en nog veel
meer. Zin om mee te
doen met Blok 3, 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 16.16 uur.)
----

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

Naam………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum; School……………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer………………………………………………………………………………………………………………………………..
Emailadres………………………………………………………………………………………………………………………………………….
BSO-deelnemer: Ja (locatie: Kubus / Blokkendoos)/Nee* ( *Streep door wat niet van toepassing is.)
Ik geef me op voor: Blok 3/voor alle 3 de blokken* (per blok € 25,- ; voor 3 blokken € 70,- voor 4 t/m 7; voor 1 t/m 3
per blok € 17,50; voor 3 blokken € 47,50).

Graag aanmelden vóór 15 januari 2021 aanstaande voor deelname aan het 3 e blok.

