Stichting Muziekopleiding Loon op Zand

Schooljaar 2020 - 2021: MEER Muziek bij de BSO
Aanmelden kan nog!!!!!
Naar de BSO en daar aan de slag met muziek. Dat kan ook dit schooljaar! Je kunt je weer aanmelden voor steeds 5
muzieklessen waarin we nog interactiever aan de slag gaan met zingen, muziek maken op verschillende
instrumenten, naar muziek luisteren, zelf muziek gaan verzinnen en nog veel meer. In het hele jaar zijn er 5 reeksen
van 5 lessen voor de kinderen uit groep 1 t/m 7 (schooljaar 2020-2021). Je kunt zelfs per reeks bepalen of je
meedoet. De lessen worden gegeven door een nieuwe docent, Juan Manrique, en vinden op DONDERDAGEN plaats
bij de BSO van de Blokkendoos.
We beginnen met de eerste 5 lessen (Blok 1, thema Muzikale spellen) op Donderdag 17 september om 15.00 uur
tot 15.30 uur voor de leerlingen van groep 1 t/m 3 en van 15.30 uur tot 16.15 uur voor de leerlingen van groep 4
t/m 7. (ben je BSO-deelnemer, dan kun je voor de muziekles naar de BSO Blokkendoos komen om daar iets te
drinken en nog wat leuks te doen totdat de muziekles begint. Ook als je die dag niet naar de BSO hoeft).
Ook kinderen die niet naar de BSO gaan, mogen meedoen, maar let op: BSO-kinderen gaan voor en vol is vol!
Een blok van 5 lessen kost voor leerlingen van groep 1 t/m 3 € 17,50 en € 25,- voor leerlingen groep 4 t/m 7. Als je je
meteen voor het hele jaar opgeeft, betaal je respectievelijk € 77,50 of € 112,50. Blok 1 start op 17 september 2020,
Blok 2 op 29 oktober 2020, Blok 3 op 21 januari 2021, Blok 4 op 11 maart 2021 en Blok 5 op 20 mei 2021.
Wil je aan de slag met muziek, geef je dan op. Vul onderstaande 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)
----

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

Naam………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum………………………………………………………………..……………………………………………………………….
School en Groep op school in schooljaar 2020/2021…………………………………………………………………………
Telefoonnummer………………………………………………………………………………………………………………………………..
Emailadres………………………………………………………………………………………………………………………………………….
BSO-deelnemer: Ja (locatie: Kubus / Blokkendoos*)/Nee* ( *Streep door wat niet van toepassing is.)
Ik geef me op voor: Blok 1/voor alle 5 de blokken*

Graag aanmelden voor 10 september aanstaande.

