
     

   

             

          Stichting Muziekopleiding Loon op Zand 

 

Schooljaar 2021 - 2022: MEER Muziek bij de  BSO  

Het was een gek schooljaar deze keer. Muziek bij de BSO kon gelukkig met intervallen toch doorgaan. Als alles goed 

blijft (of nog beter wordt dan het nu is), GAAN WE ER WEER VOOR IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR. 

Meneer Juan Manrique zal de lessen Muziek bij de BSO weer voor zijn rekening nemen en hij heeft er heel veel zin 

in. 

We beginnen met de eerste 5 lessen (Blok 1) op maandag 20  september voor de leerlingen van groep 1 t/m 3 van 

15.00 uur tot 15.30 uur en van 15.30 uur tot 16.15 uur voor de leerlingen van groep 4 t/m 7.  Het thema voor het 

eerste blok is Muzikale Olympische Spelen. (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!  

Weet je nu al dat je mee wilt gaan doen, kun je je al opgeven. 

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.   

Vul dan 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 2019/2020………………………………………………………………………… 

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

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

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

Zit op de volgende dagen op de BSO:………………………………………………………………………………………………… 

Ik geef me op voor: Blok 1/voor alle 5 de blokken* 

Graag aanmelden voor 30 augustus aanstaande. 

mailto:bernadette_essers@hotmail.com

