
 
 
Nieuwsbrief april 2019 
 
Hierbij weer een Nieuwsbrief van De Muziekschool met allerlei informatie 
over de activiteiten van De Muziekschool Pijnacker. 
Het betreft onder andere de Peuterochtend, het Zomerconcert in juli, 
samenwerkingsmogelijkheden, de start van de nieuwe serie Peuterlessen 
‘Spelen met Muziek’ en allerlei andere muzikale activiteiten en 
mogelijkheden. 
 

       Peuterochtend komende zaterdag 6 april 
Kom zingen, muziek maken, spelen, bewegen en ontdekken!! 
Met  mama, papa, oma, opa of iemand anders, die samen met jou het 
plezier van muziek wil ervaren. 
  
De ochtend is als volgt ingedeeld: 
9.15 Peutermuziek: een speelse muziekles voor peuters en hun begeleider 
door onze docente Yvonne Rietbergen. 
 
9.45 rustmomentje met een hapje en een drankje tijdens een Meet & Greet 
met de lieve muzikale handpoppen van de Peutercursus. 
Voer een visje aan de zeehond, doe een dansje met aapje en probeer 
schildpad uit zijn schild te lokken.  
 
Om 10.10 uur verzorgt Yvonne een amishibai-vertelling. Luister en doe mee 
met het verhaal en droom weg bij de illustraties en muziek rondom een 
Japans vertelkastje. 
Van 10.30 tot 10.45 krijgt deze Peuterochtend een muzikaal en feestelijk 
einde. 
 
Sluit aan bij één onderdeel of blijf gezellig wat langer. Om verzekerd te zijn 
van een plekje kun je je opgeven via info@muziekschoolpijnacker.nl of bel 
met 06 514 36 366. 
Op de dag zelf binnenlopen is ook mogelijk. Om afleiding te voorkomen 
blijft alleen tijdens de muziekles en de vertelling de deur even gesloten.  
 
Een leven lang muziekplezier, dat is wat De Muziekschool Pijnacker 
iedereen toewenst. Daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen!  
Alle peuters met hun begeleiders zijn van harte welkom in de Schatkaart.  
Toegang is gratis. 



 

      Peutercursus   
Op woensdagochtend 10 april start, bij voldoende aanmeldingen, weer een 
serie van 11 lessen ‘Spelen met Muziek voor Peuters’. 
Laat je meevoeren naar een muzikale wereld en kom zingen, spelen, 
bewegen, luisteren en ontdekken.  
De lessen zijn bedoeld voor peuters met hun (groot)ouder of verzorger en 
worden gegeven door Yvonne Rietbergen. 
 
Gedurende het lesjaar zijn er 3 series van 11 lessen Spelen met Muziek 
voor Peuters wekelijks op de woensdagochtend. 
Aanmelden kan via het inschrijfformulier dat te vinden is op onze website 
www.muziekschoolpijnacker.nl of via een mail naar 
info@muziekschoolpijnacker.nl. 
Voor meer informatie kunt u bellen met 06-51436366. 
 

     Zomerconcert  
Vrijdag 5 juli om 19.00 uur zullen de leerlingen weer het jaarlijkse 
zomerconcert verzorgen.  
Altijd gezellig en met vaak bijzondere muzikale ervaringen.  
Ook een goed moment om kennis te maken met de verschillende docenten 
en de sfeer proeven van De Muziekschool Pijnacker. 
 

     Samenwerking met scholen en kinderdagverblijven 
Ons motto Muziek voor Ieder Kind dragen wij op zo veel mogelijk manieren 
uit.  
 
Peuter- en babylessen bij een kinderopvang in Nootdorp, workshops tijdens 
de juffendag voor de onderbouw op de Johannesschool, lessen in het kader 
van de Cultuurtrein op de Schatkaart, talentaanbod voor leerlingen van de 
Schatkaart. En niet te vergeten de lessen bij de Triangel in het kader van 
MuziekImpuls. 
 
Heeft u leuke ideeën of wilt u samen zoeken naar mooie projecten? Neem 
contact op 06-514 36 366 of info@muziekschool Pijnacker.nl 
We leveren maatwerk.  
 

      Jeugd Cultuurfonds 
Graag willen wij u nogmaals attenderen op het Jeugdcultuurfonds. Kinderen 
van 4 tot 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen – met een 
inkomen minder dan 110 % van het sociaal minimum - kunnen in 
aanmerking komen voor jaarlijkse ondersteuning door dit fonds. Er zijn 
enkele voorwaarden voor aanvraag en toekenning. Meer informatie kan o.a. 
worden verkregen bij de Gemeente of de school. Ook bij De Muziekschool 
(06-51436366) kunt u informatie krijgen en/of ondersteuning bij een 
aanvraag. 



       De Muziekschool in Delfgauw 
In samenwerking met basisschool de Triangel is De Muziekschool ook in 
Delfgauw actief. Docenten Nadja (dwarsfluit), Inessa (piano), Margriet 
(klarinet en sax) en Ratko (gitaar) geven er al les. Als er zich meer 
leerlingen aanmelden dan zullen ook de docenten viool, peuters en kleuters 
volgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De Muziekschool 
06-514 36 366. 
 

      Website  
Heel veel informatie over De Muziekschool Pijnacker is te vinden op onze 
website: www.muziekschoolpijnacker.nl 
Bijvoorbeeld over de vakanties, docenten, lesdagen, tarieven en 
samenwerkingsmogelijkheden. 
 
  
             
                                                                                                             

                                                                  


