Mei 2018

cursussen
Muziekfabriek, een korte cursus voor kleuters, is in de afgelopen weken zowel
in Ouderkerk als Duivendrecht succesvol geweest. In Duivendrecht loopt een
cursus Muziek op Schoot voor peuters en hun ouders.

zingen is cool : ook een cursus voor kleuters was weer zeer verrassend: dit keer
was er een stoere jongens-groep!

rapporten
Alle leerlingen tot 15 jaar krijgen in de maand mei een rapport, met een
uitnodiging voort een 10-minutengesprek. Als u nog geen rapport voor uw kind
hebt gekregen kunt u er naar vragen bij de docent.

privacywet
Zoals u wellicht gehoord hebt gaat op 25 mei de AVG (privacywet) in. Bij
Muziekschool Ouder-Amstel verzamelen we persoonsgegevens van leerlingen
met het doel om subsidieaanvragen te verantwoorden. Ook bewaren we naam
en mailadres van leerlingen en belangstellenden om nieuwsbrieven te
verspreiden. Docenten hebben adresgegevens nodig om facturen te maken. De
belastingdienst vraagt geboortedata om vast te stellen of BTW moet worden
afgedragen. Mailadressen en telefoonnummers zijn nodig voor het op de hoogte
brengen van bijvoorbeeld activiteiten voor de leerlingen, eventuele verplaatsing
van een les, wijzigingen in de tarieven.
De gegevens worden uitsluitend door docenten en muziekschool gebruikt voor
de genoemde doelen. U ontvangt binnenkort een bericht om uw uitdrukkelijke
toestemming te geven voor het bewaren van uw gegevens voor de nieuwsbrief.

Zonnige Koningsspelen
Zoals elk jaar verzorgt de Muziekschool workshops bij de Koningsspelen in
Ouder-Amstel.
De kinderen uit groep 7-8 mochten zich uitleven bij de Karaoke. De weergoden
waren ons goed gezind. (zie foto)

scholen op bezoek
Wij nodigen de basisscholen weer uit voor een kennismaking met onze
muziekschool in de maand juni.

band optreden
Op maandagavond 28 mei zullen er twee enthousiaste bands optreden in de
Bindelwijk . De leeftijd van de bandleden is tussen 12 en 16 jaar .
Zij hebben 10 weken bandlessen gevolgd op de Muziekschool bij Eric en Gonny

(bandcoaches)
De locatie van het optreden is in het sportcafé in de Bindelwijk. (Ouderkerk) om
20.00 uur. Entree gratis, iedereen is van harte welkom!
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