
 

Stichting Muziekopleiding Loon op Zand 

 

Aanmelding Muziek bij de BSO 

Let op! Ook toegankelijk voor kinderen die niet op de BSO zitten 

Het derde blok Muziek bij de BSO zit er alweer bijna op. De deelnemers hebben 

Wintercarnaval gevierd. Dolle pret! De deelnemers gaan nog even door met zich amuseren 

met en leren over muziek. Misschien wil jij ook eens dollen met en leren over muziek 

maken? Doe dan mee aan Blok 4 van Muziek bij de BSO met als thema’s Canon zingen voor 

de leerlingen van groep 4 t/m 7 en Muziek in het Dierenrijk voor de leerlingen van groep 1 

t/m 3. Blok 4 start op maandag 12 maart 2018 (les op 12, 19 en 26 maart en op 9 en 16 

april 2018, dus ook weer 5 weken op maandag om 15.15 uur voor groep 4 t/m 7 en om 

16.00 uur voor groep 1 t/m 3). 

Wil je met Blok 4 meedoen, geef dat dan via onderstaand strook even door. Vul de strook in 

en geef hem vóór 9 maart aanstaande 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) 

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

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 4/voor de volgende 2 blokken* (per blok € 25,- ; voor 2 blokken € 45,-  voor 

4 t/m 7; voor 1 t/m 3 per blok € 17,50; voor 2 blokken € 32,50). 

Graag aanmelden vóór 9 maart 2018 voor deelname aan het 4e blok of voor de laatste 2 

blokken van dit schooljaar.  
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