
  

 

Leerlingen laten zich horen 
Op vrijdag 14 december kun je om 19.00 u leerlingen zang en blokfluit horen in 

de Bindelwijk. 

Op woensdagmiddag 19 december treden vioolleerlingen op in de bibliotheek in 

Ouderkerk. 

 

 

  

 

“Sing in “ workshops voor de peuters op KDV 

Pinkeltje 
 Ik verzorg regelmatig “Sing in “ workshops bij kinderdagverblijf Pinkeltje. Deze 

leeftijdsgroep,  tussen 2 en 4 jaar is dol op muziek en bewegen. Zodra ik begin 

te zingen gaan ze al bewegen en zingen. Fantastisch is om te zien hoe ritmisch 

kinderen op die leeftijd al zijn! 

 Ik werk met thema’s: bijvoorbeeld: familie, sinterklaas, Pasen, kabouters. Hoe 

leuk is het liedjes te zingen die ik altijd samen met mijn moeder zong, zoals : “op 

een grote paddenstoel”. Ook oude versjes doen het goed. We zingen,  tikken 

ritmes,  klappen,  stampen en dansen. De herhaling is belangrijk, daar krijgen 

ze geen genoeg van. Zo werk je in een half uurtje aan ritmegevoel, motoriek, 

taalontwikkeling en vooral: creativiteit en wat dacht je van samenwerken? Het 

mooist is wanneer je de kinderen de liedjes van de vorige les hoort zingen. Daar 

word ik dan heel blij van! 



 

 

Gonny Meesters, zangdocent Muziekschool Ouder-Amstel 

 

  

  

 

 

Kleding eenzaam achtergebleven 
Aan de kapstok in de Bindelwijk hangen al een hele tijd een spijkerjasje maat s, 

twee blauwe vesten en een paar handschoenen. Ben je de eigenaar? Kom eens 

langs om het op te halen! 

 

  

 

Rabo-leden schenken geld aan Muziekschool 
Dankzij uw stem voor Rabo clubkas campagne kunnen we studio opnamen van 

een aantal leerlingen maken. We hebben een cheque voor bijna € 2500 

gekregen om dit project uit te voeren. De leerlingen die hiervoor uitgekozen 

worden  krijgen de mogelijkheid om een opname te maken met een 

professionele geluidsman. Opnames kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om 

een auditie te doen. 



  

 

 

huiskamerconcerten 

 

We hebben het plan om komend voorjaar huiskamerconcerten te organiseren in 

Ouderkerk en iets later in het jaar in Duivendrecht. We zijn op zoek naar 

mensen die het leuk vinden om buurtgenoten te ontvangen in hun huis voor een 

concertje. Ook zoeken we spelers om op te treden in de huiskamers. Liefst in 

duo of trio. 

De concertjes zullen plaatsvinden op zondagmiddag. 

Als je belangstelling hebt om hieraan mee te doen kun je een berichtje sturen 

naar de coördinator Marianne Hoek: mhoek@muziekschoolouder-amstel.nl 
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