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Burgemeester Haitsmalaan 7 
7948 AE Nijeveen 
 
0522-490461 
www.kindcentrumdewel.nl 
j.schaper@trefonderwijs.nl  

Van de directietafel 
 
In wat ik gisteren van Studio Sport meekreeg, zag ik dat AZ na 
33 minuten op een comfortabele 0-4 voorsprong kwam tegen 
Sparta. Na een doldwaze tweede helft kwam Sparta in de 90ste 
minuut terug op 4-4!  
Niets zo onvoorspelbaar als voetbal zult u denken, maar niets 
is minder waar… 
 
Op het moment van schrijven is bekend dat er twee collega’s 
positief getest zijn op het Corona-virus. Nog eens vijf collega’s 
zijn uit voorzorg thuis, waarvan twee in afwachting zijn van 
een testuitslag. Deze ontwikkelingen zorgden er afgelopen 
weekend voor dat het moeilijk te voorspellen is hoe deze 
week gaat verlopen. 
 
Voor de maandag is de bezetting van leerkrachten op de 
verschillende groepen rondgekomen. We streven er in deze 
week naar dat we de groepen zoveel als mogelijk binnen het 
kindcentrum gaan houden. We gaan ons uiterste best doen 
om dit waar te maken en denken hierbij in mogelijkheden en 
niet in problemen. We hopen op uw begrip en medewerking.  
 
Als ik dan toch nog een voorspelling mag doen,  
dan denk ik dat de herfstvakantie dit schooljaar  
als geroepen komt! 
   
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Schaper 
Directeur Kindcentrum De Wel 
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Kind Op Maandag  
 
Week 41 • 05/10 - 09/10 
Dat kun je niet maken 
Exodus 24: 12-18, 31: 18, 32: 1-6 en 32: 15-20 
Mozes gaat de berg op, waar hij praat met de Eeuwige. Intussen maken de Israëlieten een gouden 
kalf dat ze aanbidden als een god. Maar God kun je niet zelf maken. Als Mozes terugkomt, gooit hij 
de stenen tafelen kapot: zó kwaad is hij. Ligt het verbond nu letterlijk en figuurlijk in scherven? En is 
het nog weer goed te maken? 
 
Week 42 of 43 (12/10 - 16/10 of 19/10 - 23/10) – Niet zonder jou 
Exodus 33 en 34: 1-10 en Numeri 10: 11-36 
God heeft zijn volk bevrijd uit Egypte. Ze gaan door de woestijn op weg naar het beloofde land. Maar 
onderweg blijkt het voor het volk moeilijk om trouw te blijven aan de God waar Mozes over vertelt. 
Het komt zover dat God zegt: ‘Ik ga niet meer met jullie mee.’ Mozes en het hele volk bidden God om 
toch mee te gaan, en uiteindelijk doet hij dat. Zo gaan ze verder op die lange weg door de woestijn. 
 
Week 44 (26/10 - 30/10) – Wat geloof jij? 
Numeri 13: 1-33 en 14: 1-9 
Twaalf verkenners worden eropuit gestuurd om in het beloofde land te gaan kijken. Ze komen terug 
met verhalen over een prachtig land, maar ook over de grote en sterke mensen die daar al wonen. 
De meeste verkenners zeggen dat het onmogelijk zal zijn om in dat land te gaan wonen, maar Kaleb 
en Jozua geloven dat de Eeuwige daarvoor zal zorgen. Wie moeten de Israëlieten geloven? 

 

Uit de informatiegids: Bevoegd gezag 

Onze school valt samen met 7 andere scholen uit Zuid-West Drenthe 
onder het bevoegd gezag van de stichting TrEf onderwijs. De stichting 
heeft als doel om christelijk onderwijs in stand te houden in de 
dorpen Diever, Dwingeloo, Koekange, Nijensleek, Nijeveen, Pesse, 
Ruinerwold en Zuidwolde. Daarnaast heeft de stichting het doel om 
scholen te handhaven en niet te laten fuseren.   
Stichting TrEf onderwijs bevordert op de scholen die zij bestuurt het werken vanuit de 
waarden en normen die de Bijbel ons aanreikt. Kinderen wordt geleerd om elkaar te respecteren en 
kinderen worden opgevoed tot het liefhebben van ieders naaste. 
De stichting probeert dat te bereiken door het zoeken van samenwerking in alles wat de belangen 
van christelijk onderwijs ten goede komt. 
TrEf onderwijs is samen met Kindpunt Meppel bestuurlijk verantwoordelijk voor Plus Kinderopvang. 
Plus Kinderopvang verzorgt op ons kindcentrum alle, mogelijke opvangvoorzieningen.  
Om de stichting te ondersteunen kunt u donateur worden, voor een 
bedrag van € 8,- per jaar. Het donateursbedrag komt volledig ten goede 
aan de ‘eigen’ school of kindcentrum.  
 
De directeur-bestuurder van TrEf onderwijs is Henk Bremer. Hij is de 
werkgever van alle werknemers van de stichting, waaronder alle 
leerkrachten en directeuren. De directeuren van de 8 scholen vormen 
samen met de directeur-bestuurder het directieberaad. Zij vergaderen 
maandelijks over beleidszaken en over onderwijskundige ontwikkelingen. 
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Algemeen nieuws 

 

Afscheid juf Riëtte 
 
Het is begin oktober en dat betekent voor mij dat ik over een aantal weken afscheid zal nemen van 
De Wel. Een afscheid dat klein gehouden zal worden, omdat we nog steeds te maken hebben met 
beperkende coronamaatregelen. Ik wil niemand in verlegenheid brengen en ik vind het ook niet 
prettig mensen onnodig bij elkaar te brengen. Vandaar dat ik ervoor kies om geen moment van 
afscheid met jullie als ouders/verzorgers te plannen. Het is niet anders. Door middel van dit schrijven 
wil ik iedereen ontzettend bedanken voor de samenwerking in de afgelopen 14 jaar.  
In 2006 startte ik op De Wel als LIO stagiaire in groep 6 en het jaar daarop kreeg ik een vaste baan. 
Na mijn start in de middenbouw, heb ik jaren met veel plezier in de onderbouw gewerkt en 
uiteindelijk vond ik mijn plek als leerkracht van groep 8. De afgelopen jaren had ik kinderen in de 
klas, die ook bij mij in groep 1 waren gestart. Dat vond ik heel bijzonder. Naast de mooie 
herinneringen die ik heb aan alle kinderen die ik les mocht geven, kijk ik met heel veel plezier terug 
op de samenwerking met mijn collega’s. Ik heb het al die jaren ongelooflijk fijn gehad op De Wel en ik 
besef dat ik iets heel bijzonders achter mij laat wat ik nooit zal vergeten.  
Het zal vreemd zijn om eind oktober de sleutel van de school in te leveren. Maar natuurlijk kijk ik ook 
uit naar het moment dat ik start op mijn nieuwe school; De Ark in Espel. Ik hoop dat ik daar met net 
zo veel plezier zal werken als ik altijd in Nijeveen heb gedaan. Nogmaals dank voor de samenwerking, 
maar ook voor het vertrouwen dat ik kreeg om te werken met jullie kinderen. 
Vriendelijke groet, Riëtte 

 
Parro privacy  
Een herinnering van onze kant wanneer dit nog niet gebeurd is: 
Wilt u als ouders/verzorgers zelf uw privacyvoorkeuren binnen Parro aangeven? Bij voorbaat dank! 

 
Typetuin 
Cursus blindtypen op De Wel? Meld je kind vrijblijvend aan via de 
onderstaande link: 
 
https://www.brightskills.nl/wp-content/uploads/2020/09/Typecursus-
voorjaar-2021.pdf 
 

Informatiegids en Activiteitenmagazine 
De Informatiegids en het Activiteitenmagazine van dit schooljaar zijn vanaf heden te downloaden van 
onze website onder het kopje ‘Betrokkenheid’. Liever een papieren versie? Laat het weten!  
 

Voortgang Cito-afname 
In de afgelopen weken hebben er Cito LOVS toetsen plaatsgevonden in de groepen 4 t/m 8. Na de 
herfstvakantie zullen we de voortgang met u als ouders/verzorgers delen, opdat u op de hoogte bent 
van de ontwikkeling van uw kind(eren).  
 

Algemene Ouderavond 
De eerste Algemene Ouderavond in het najaar van een schooljaar gaat niet door. Na de 
herfstvakantie krijgt u de officiële stukken wel doorgestuurd en we zullen dan laten weten of en op 
welke wijze feedback gedeeld mag worden.  
 
 

  

https://www.brightskills.nl/wp-content/uploads/2020/09/Typecursus-voorjaar-2021.pdf
https://www.brightskills.nl/wp-content/uploads/2020/09/Typecursus-voorjaar-2021.pdf
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Even voorstellen… 

MR: Karin Huizenga 
 
Hallo ouders, 
 
Als nieuw lid binnen de MR zal ik mij even voorstellen. 
Ik ben Karin Huizenga, getrouwd met Jacob en wij hebben 4 kinderen op de Wel. 
Jorn in groep 8, Levi in groep 7, Sylvia in groep 5 en Ilana in groep 3.  
 
Sinds december 2019 wonen wij in het mooie Nijeveen. Wij zijn afkomstig uit de 
provincie Groningen. Eind dit jaar/begin volgend jaar mogen we nog een keer 
onze dozen pakken, want dan hopen we dat ons huis klaar is aan de Ryge 
(nieuwbouw Nijeveen). 
 
Na het lezen van de oproep voor nieuwe MR-leden ben ik gaan nadenken of dat 
wat voor mij is. Al tijdens de eerste vergadering had ik het gevoel: 'dit past bij 
mij'. 
Ik vind het leuk en interessant om te weten waarom dingen gaan zoals ze gaan 
en hoe die tot stand gekomen zijn. Juist ook omdat we 4 kinderen op school 
hebben leek het mij leuk om een bijdrage te leveren aan het wel en wee op de 
Wel! 
 
Naast het werk in ons gezin heb ik een baan in de Thuiszorg. Mijn werkgebied is 
Haveltermade en Nijeveen. Je kunt mij dan ook in het dorp op de fiets of in de 
auto tegenkomen met een blauwe Buurtzorg uitrusting ;-) 
 
Ik kijk uit naar deze vrijwillige functie binnen de MR. 
Groet, Karin Huizenga 

 
Stagiaires: 
 

Hallo, 
 
Mijn naam is Lars en ik ben 17 jaar. Ik woon in Dwingeloo. Vorig jaar heb ik de 
HAVO afgerond op Stad & Esch Diever. De komende jaren studeer ik aan de 
PABO op Windesheim in de stad Zwolle. Ik zit in mijn eerste leerjaar van de 
studie en ook dan moet je al stage lopen op een basisschool. De eerste 
stageplek is uitgekozen door Windesheim. Zo ben ik bij Kindcentrum De Wel in 
Nijeveen terecht gekomen.  
In mijn vrije tijd doe ik veel aan sport. Ik ga een paar keer per week naar de 
sportschool. Verder doe ik ook nog aan voetbal. Ik train twee keer en heb één 
keer een wedstrijd in de week. Als het uitkomt met school geef ik op 
woensdagmiddag nog voetbaltraining aan de kabouters. Dat is het jongste team 
van de club met een gemiddelde leeftijd van vijf jaar.  
Ik heb erg veel zin in mijn stageperiode op Kindcentrum De Wel! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Lars Bouw 
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Hoi, 
 
Ik ben Jaime, ik ben 17 jaar en woon in Geeuwenbrug. Ik ben in het afgelopen jaar, 
na het afronden van mijn HAVO, begonnen aan de Lerarenopleiding voor het 
Basisonderwijs. Dit doe ik in Zwolle bij Windesheim.  
Ik zit nu in het eerste jaar van de opleiding en na de eerste weken mag ik ook al 
stagelopen. Dit doe ik bij jullie op school voor de komende periode in groep zeven. 
Naast mijn opleiding en stage besteed ik veel vrije tijd aan mijn vrienden en ga ik 
vaak wandelen met mijn hondje, een Jack Russel. 
Met vriendelijke groeten, 
Jaime van Beurden 
 

Interne begeleiding 

Deze keer informatie over KIES voor het kind. Ook op onze school hebben kinderen 
te maken met ouders die uit elkaar zijn of uit elkaar gaan. In de bijlage van deze 
nieuwsbrief is nog meer informatie over KIES te vinden. 

 
Spel- en praatgroep KIES  
Deze groep is onder andere bedoeld voor alle kinderen 
van de basisschool in groep 4 t/m 8, die een 
echtscheiding hebben meegemaakt, ongeacht hoe de 
scheiding is verlopen. Belangrijk is dat de scheiding 
minimaal een half jaar geleden is. 
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. 
Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderde 
situatie kan zeer verschillend zijn. 
Kinderen die een scheiding hebben meegemaakt kunnen deelnemen aan de groep: beter leren 
omgaan met gedachten en gevoelens over de scheiding - praten over wat ze moeilijk vinden aan de 
scheiding en herkenning vinden - hun hart luchten en elkaar helpen met oplossingen - de scheiding 
beter leren verwerken waardoor problemen zich minder stapelen en er minder hinder wordt 
ondervonden in het dagelijkse leven. 
De groep komt 8x bij elkaar gedurende een uur, meestal onder schooltijd met max.10 kinderen. Er 
worden verschillende manieren gebruikt, zoals een spel, vragenkaartjes, werkbladen, tekenen om 
onderwerpen die met scheiding te maken hebben aan bod te laten komen. Er wordt aandacht 
besteed aan het kennismaken, privacy, eigen situatie verkennen, ervaringen delen, omgaan met 
veranderingen, hoe gaat het nu, wat is nodig, blokkades, vroeger-nu-later, loslaten en vertrouwen.  
Voordat de groep start vindt er een ouderavond plaats. Op deze avond kunnen de ouders 
kennismaken met de KIES-coaches (getrainde begeleiders van KIES-groepen) en wordt informatie 
gegeven over de inhoud van de KIES-bijeenkomsten. Er is aandacht voor privacy en het 
beantwoorden van vragen. Aan het einde van de KIES-groep bijeenkomsten is er een afsluitende 
ouderavond. 
Opgave kan het hele jaar door bij de intern begeleider van de school, via School Maatschappelijk 
Werk of bij de coördinator van de KIES-trainingen met een deelname-/toestemmingsformulier. Beide 
ouders dienen akkoord te gaan en te ondertekenen voor deelname. De groep kan starten op een 
locatie als er voldoende aanmeldingen zijn. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
KIES-coördinator, Welzijn Mensenwerk: Melissa Jansma   
m.jansma@welzijnmw.nl  06-22 43 63 72  
  
Marja van Wieren (intern begeleider Kindcentrum De Wel) 

mailto:m.jansma@welzijnmw.nl
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Nieuws uit de groepen 
 
Kinderopvang: 
 
Babygroep 
We zijn volop bezig in thema ‘herfst’. Ontdekken met dennenappels, maïskolven en kastanjes. Hoe 
voelt een dennenappel? Een beetje puntig en bobbelig. De maiskolf is juist glad en bobbelig. 

 
 
 
Peutergroep  
We lezen ons grote schootboek over de herfst. Daar gaan ze met de paraplu naar buiten in de regen. 
Ze komen een hele grote berg blaadjes tegen. Hoe voelen de verschillende blaadjes eigenlijk? Wij 
gaan buiten ook blaadjes zoeken. De blaadjes worden opgeplakt en we maken er een paraplu bij. 
Ook maken we een mooie herfstwandeling: we bekijken de verschillende kleuren blaadjes en gaan 
op zoek naar eikels. We lezen het boekje ‘Karel in de herfst’ en zingen herfstliedjes, zoals op een 
grote paddenstoel.  
 
BSO 
Er is een nieuw verkeerspark op het plein, we rijden met onze fietsjes over de rotonde en spelen 
echte verkeerssituaties na. Wachten voor de haaientanden en stoppen voor het zebrapad als er 
iemand over wil steken. Ook knutselen we met bladeren en verf. We maken mooie hangers voor in 
onze herfstboom.  
 
Week van het kindcentrum 
Met de peutergroep mochten we op vrijdag 
verkleed komen en deden we mee met de 
spelletjes op het grote plein! We deden mee 
met touwtrekken, blikgooien en nog veel meer 
spelletjes! Het was erg leuk. En na afloop 
hebben we gesmuld van een lekkere traktatie.  
  



 

Nieuwsbrief Kindcentrum De Wel 2020-2021 
 

7 

Oktober- Tip van de voedingscoach! 

1-3 jaar 

Wat zijn ‘gezonde’ tussendoortjes voor mijn kind?  

Verantwoorde tussendoortjes zijn producten met 

weinig calorieën en veel goede voedingsstoffen, uit 

de Schijf van Vijf bijvoorbeeld.  

Geef je dreumes of peuter tussendoor producten zoals 

fruit, groente of wat volkorenbrood.  

Fruit en snackgroenten zijn de beste keuze voor tussendoor. Denk bijvoorbeeld aan stukjes 

appel, peer, kiwi, meloen, aardbei, druif en mandarijn. Handige groenten zijn plakjes wortel, 

schijfjes komkommer, reepjes paprika of gehalveerde snoeptomaatjes. 

Een aandachtspunt: In hele snoeptomaatjes of druiven kan je kind zich verslikken. Om dat te 

voorkomen kun je kleine tomaatjes en druiven halveren. 

Groepen 1 en 2: 

We zijn al weer een aantal weken naar school en we hebben 
het erg fijn met elkaar. Zo hebben we het thema: ‘de gouden 
weken’ afgesloten en werken we nu over een nieuw 
schooljaar. Dit is het eerste kleuterplein thema. Het thema 
zal overlopen in de school van vroeger. Dit is allemaal in 
combinatie met de kinderboekenweek waar het thema ‘En 
toen?’ van is. We zijn ook erg blij met de nieuwe paden op 
ons schoolplein. De kinderen spelen er al erg leuk mee. Zo 
hebben we ook nog mooie verkeersborden die we kunnen 
plaatsen, waardoor we allemaal verkeerssituaties kunnen 
creeëren. Een win- win situatie dus. Een plein waarop leuk 
gespeeld kan worden en verkeerslessen die buiten plaats 
kunnen vinden. 
 
 

Groep 3: 
In groep 3 zijn we met rekenen veel met concreet materiaal bezig. We 
gebruiken hiervoor bijvoorbeeld blokjes en knopen. Ook doen we veel 
opdrachten buiten, je hebt daar meer ruimte, je bent in de frisse lucht 
en je kunt hier heel goed met bewegend leren bezig zijn. Bijvoorbeeld 
het oefenen van de buurgetallen: haal een kaartje op bij juf, zoek een 
plekje op het plein, schrijf de buurgetallen op en haal een nieuw kaartje 
bij de juf. De kinderen zijn zo veel meer betrokken dan wanneer ze 
dezelfde opdracht in de klas doen met een werkblad.  
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Groep 4/5: 
 
We zijn al weer 6 weken naar school en we werken elke dag met Snappet. Dat is wel even wennen, 
maar het gaat steeds beter.  
Verder kunnen we al weer een aantal weken fijn naar de sporthal om te gymmen.  
En we werken op dinsdag- en vrijdagmiddag aan een geschiedenisproject over vroeger. Dit 
combineren we met het thema van de kinderboekenweek “En toen?”. Groep 4 werkt samen met 
groep 3 over de school van vroeger. Groep 5 werkt samen met groep 6 over Nijeveen van vroeger.  
 

Groep 6: 
 

Leesvreters op school 
Vorige week is de educatiemedewerker van de Bibliotheek in groep 6 
geweest om het project Leesvreters te introduceren. Leesvreters is het 
meest verslindende leesfestijn! In dit project komen tien mooie, grappige 
en spannende boeken voorbij. Leesvreters zijn beestjes uit een grote 
familie die met hun grote en brede boeken in één hap kunnen opeten. 
Tien weken lang kunnen de boeken worden gelezen. Eind november wordt 
het project afgesloten en hopelijk zijn de kinderen echte leesvreters 
geworden en zullen ze blijven lezen!   
 

  
Groep 7: 
 
Voor het vak aardrijkskunde zijn we aan de slag gegaan met de vraag: 
‘Voelt de zon overal even warm aan?’. Hier zijn we 4 lessen mee bezig geweest. Eerst een stukje 
theorie uit het bronnenboek en vervolgens in groepjes werken met een muurkrant. Er kwamen 
verschillende begrippen aan bod zoals: breedtegraad, klimaat, de toendra etc. Aan het eind van dit 
blok hebben de kinderen de zelfgemaakte muurkrant gepresenteerd aan de klas.  

        

Groep 8: 

De afgelopen weken zijn we druk geweest met de verkoop van kinderpostzegels. We gingen langs de 
deuren in Nijeveen en hebben goed ons best gedaan om veel geld op te halen voor het goede doel: 
een veilig thuis voor alle kinderen in Nederland. Dit jaar kon er ook besteld worden via een webshop: 
erg handig en coronaproof.  
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Op de dinsdag- en vrijdagmiddag werken we aan het 
geschiedenisproject en doen we activiteiten die te maken 
hebben met het thema ‘En toen?’. We weten inmiddels al 
veel van de geschiedenis van onze provincie Drenthe. We 
werken de opdrachten in groepjes uit, zodat we ook goed 
leren samenwerken.  
Na al het harde werken vinden we het fijn dat het bijna 
herfstvakantie is. Daar gaan we lekker van genieten!  
 

 

 

 

In oktober zijn de volgende leerlingen en juf jarig:     

                                                       
Oktober 

  

03-10 Fleur  Groep 8 
04-10 Tijn  Groep 7 

05-10 Inge  Groep 5 
 Emma  Groep 7 

07-10 Henri  Groep 6 
09-10 Juf Rianne Groep 8 

13-10 Maud  Groep 6 
24-10 Jinne  Groep 5 

29-10 Jurjan  Groep 3 
30-10 Micha  Groep 1/2a 

 Meike  Groep 5 
 

“Er is een milieuvriendelijk ontbladeringsmiddel gevonden: de herfst.” 
 

-Fons Janssen-  
 

Het Schoolbelletje verschijnt eens per maand 

© Kindcentrum De Wel 
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Bijlage 1: Schoolmaatschappelijk werk 

Schoolmaatschappelijk werk 
Om de week op dinsdag is 

Aniek Veltmaat, 

schoolmaatschappelijk 

werker, op school aanwezig. Het 

School Maatschappelijk Werk biedt 

professionele hulp aan kinderen en 

jongeren van 4 tot 23 jaar en hun 

ouders bij het omgaan met of het 

oplossen van verschillende 

problemen. Het inschakelen van de 

schoolmaatschappelijk werker 

gebeurt altijd in overleg. Vaak zal het 

initiatief uitgaan van de interne 

begeleider of de leerkracht, maar 

ook ouders kunnen, als ze dat nodig 

vinden, rechtstreeks contact 

opnemen met de 

schoolmaatschappelijk werker.  

Er kunnen verschillende redenen zijn 

waarom u toenadering zoekt tot het 

schoolmaatschappelijk werk. Veel 

voorkomende thema’s zijn 

weerbaarheid, 

rouwverwerking,  sociale 

vaardigheden, het omgaan 

met boze buien, omgaan met 

echtscheiding en 

onzekerheid. De insteek van het 

school-maatschappelijk werk is een 

laagdrempelige en 

vertrouwde omgeving te 

bieden waar er gewerkt wordt aan 

het zelfstandig oplossen van 

problemen. Vaak is de begeleiding 

kortdurend. Er kunnen gesprekken met de kinderen gevoerd worden, maar ook ouders kunnen hier 

terecht met opvoedingsvragen.  

De schoolmaatschappelijk werker kan doorverwijzen wanneer meer hulp passend is.  

                                   

                                Aanwezigheid  

                                Eén keer per twee weken op  

                                de dinsdagochtend. U kunt     

                                binnenlopen, bellen of mailen: 

 

Aniek Veltmaat 

Telefoon: 06-22389069 

E-mail: a.veltmaat@welzijnmw.nl 

 

Tijdens schoolvakanties en buiten schooltijden is er 

altijd iemand van het School Maatschappelijk Werk 

bereikbaar via:  

Welzijn MensenWerk: T 085-273 14 44  
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Bijlage 2: KIES 
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Bijlage 3: Scala 

 

Vanaf eind oktober starten we bij Scala Centrum voor de Kunsten in Meppel met nieuwe 
korte cursussen muziekoriëntatie voor kinderen. Misschien heeft u er een plekje voor 
nieuwsbrief om ouders van uw leerlingen te informeren? We vertellen er graag meer 
over: 
Bij Scala Centrum voor de Kunsten in CCM De Plataan in Meppel kunnen kinderen 
meedoen aan 6 leuke muzieklessen, om te ervaren hoe leuk het is om zelf en 
samen met anderen muziek te maken: 
Kleutermuziek 
Kinderen van 4 t/m 6 jaar gaan muziekinstrumenten bespelen, zingen en bewegen op 
muziek. Bekende én nieuwe liedjes passeren de revue en ze doen muzikale spelletjes. 
Start 28 oktober 2020, op woensdag van 13.00 tot 13.45 uur. Meedoen kost € 39,-. Info 
en aanmelden > 

Ontdek jouw wereld van muziek 
Kinderen van 7 t/m 9 jaar maken kennis met muziekinstrumenten en hun 
eigenschappen. Ze gaan zingen, bewegen, luisteren en aan de slag met hoog en laag, snel 
en langzaam, hard en zacht. Start 30 oktober 2020, op vrijdag van 15.45 tot 16.30 
uur. Meedoen kost € 45,-. Info en aanmelden > 

Jammen, samen muziek maken 
Kinderen van 10 t/m 12 jaar gaan jammen. Als een echte band spelen ze bekende, 
eenvoudige popliedjes. Hiervoor hoeven ze geen enkele ervaring te hebben met het 
bespelen van een muziekinstrument. Start 29 oktober 2020, op donderdag van 15.30 tot 
16.30 uur. Meedoen kost € 45,-. Info en aanmelden > 

Alvast hartelijk dank en met muzikale groet, 
Idaline van den Hoek 
 
 
 

https://ontdekscala.nl/vrije-tijd/muziek/kleutermuziek/
https://ontdekscala.nl/vrije-tijd/muziek/kleutermuziek/
https://ontdekscala.nl/vrije-tijd/muziek/ontdek-jouw-wereld-van-muziek/
https://ontdekscala.nl/vrije-tijd/muziek/jammen-samen-muziekmaken/

