
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u of een gezinslid les heeft (gehad) bij 

Muziekschool Ouder-Amstel. Ook als u informatie hebt gevraagd bent u 

opgenomen in onze nieuwsbriefmailing. Wilt u deze brief niet meer ontvangen dan 

kunt u onderaan afmelden. 

 

 

 

            

September 2018 

 

 

We zijn weer begonnen! 

 

Cursussen 
Zingen uit school  Duivendrecht: voor kinderen van groep 5,6 en 7 liedjes 

van nu zingen. Op donderdag in de A. Bekemaschool, 15.30 u tot 16.30 u. 

start 27 september.  

1e blok tot en met december, kosten €50.    

Docent: Gonny Meesters  

(samenwerking met Coherente naschoolse activiteiten, combinatiefunctie*) 

Meer informatie of aanmelden? 

Stuur een mail aan info@muziekschoolouder-amstel.nl 

  

Snuffelcursus Ouderkerk, Duivendrecht 

Kennismaken met allerlei vormen van muziek voor kinderen uit groep 3 en 4. 

Zelf muziek maken op boomwhackers en trommels, muzikale spelletjes doen 

om meer te begrijpen van maat en ritme, instrumenten leren kennen. 

Waar en wanneer? 

Bindelwijk zaal M, vrijdag 13:00-13.45 u       Dorpshuis zaal 1 

woensdagmiddag 

10 lessen,    

Ouderkerk start begin oktober          Duivendrecht start eind oktober 

Docent: Marianne Hoek 

mailto:info@muziekschoolouder-amstel.nl


Cursusprijs: € 65 (samenwerking met BSO Tante Kaatje, Coherente 

Naschoolse activiteiten, combinatiefunctie*) 

Meer informatie of aanmelden? 

Stuur een mail aan info@muziekschoolouder-amstel.nl 

  

Muziekfabriek  Ouderkerk, Duivendrecht 

Kennismaken met allerlei vormen van muziek voor kinderen uit groep1 en 2. 

Zelf muziek maken op boomwhackers en trommels, muzikale spelletjes doen 

om meer te begrijpen van maat en ritme. 

Waar en wanneer? 

Bindelwijk zaal M, vrijdag 14.00-14:45 u   Duivendrecht 

Dorpshuis  woensdagmiddag 

10 lessen, Ouderkerk start begin oktober     Duivendrecht start februari 

Docent: Marianne Hoek 

Cursusprijs: € 65 (samenwerking met BSO Tante Kaatje, Coherente 

Naschoolse activiteiten, combinatiefunctie*) 

Meer informatie of aanmelden? 

Stuur een mail aan info@muziekschoolouder-amstel.nl 

  

*combinatiefunctie biedt een subsidie op de cursusprijs. 

 

Muziek op Schoot   Ouderkerk, Duivendrecht 

 

Kinderen van 1,5 tot 2,5 jaar of 2 tot 4 jaar met een van de ouders. 

Wat houdt de workshop in? 

Samen zingen, muzikale spelletjes doen en bewegen op muziek. Intussen 

leert je kind niet alleen muziek maken maar ontwikkelt het zich ook op 

sociaal-emotioneel gebied, wordt de motorische- en taalontwikkeling 

gestimuleerd. 

Waar en wanneer? 

Bindelwijk, vrijdagochtend 10:00 u docent Marianne Hoek 

Dorpshuis, vrijdagochtend 10.30 u docent Irene Duijne 

10 lessen, start oktober en februari 

Cursusprijs: € 85 

Meer informatie of aanmelden? 

mailto:info@muziekschoolouder-amstel.nl
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Stuur een mail aan info@muziekschoolouder-amstel.nl 

  

 

 

Bandworkshop 
Ben je tussen 12 en 18 jaar en zing je of speel je (elektrische) gitaar, 

keyboard/piano, saxofoon of drums? En wil je graag samenspelen in een 

band? Dan is de bandworkshop iets voor jou! 

Wat houdt de workshop in? 

Je gaat samenspelen met leeftijdgenoten onder leiding van een bandcoach. 

Je speelt popmuziek van de hitlijsten van nu. 

Waar en wanneer? 

De workshops zijn in de Bindelwijk op maandag- en dinsdagavond. Tien 

lessen per workshop. 

Start eind oktober 

Cursusprijs: € 120 

Meer informatie of aanmelden? 

Stuur een mail aan info@muziekschoolouder-amstel.nl 

 

 

Lesvoorwaarden vernieuwd 
Per 1 september 2018 zijn onze lesvoorwaarden vernieuwd.  

Lees hier de nu geldende voorwaarden. 

  

  

 

vakantiedata 2018-2019 
herfstvakantie              ma 22 okt - zo 28 okt 

kerstvakantie               ma 24 dec - zo 6 jan 

voorjaarsvakantie        ma 18 feb - zo 24 feb 

Pasen - meivakantie    ma 22 apr - zo 5 mei 

hemelvaartvakantie     do 30 mei - zo 2 juni 

mailto:info@muziekschoolouder-amstel.nl
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2e Pinksterdag             ma 10 juni 

zomervakantie             ma 15 juli  - 25 aug 

roosterweek                 ma 26 aug - zo 1 sep 
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