
 

 
 
 
 
Nieuwsbrief september 2018 
 
Hierbij weer een Nieuwsbrief van De Muziekschool met informatie over onder 
andere het Open Huis volgende week, nieuwe docenten, de start van 
Peuterlessen en Muziektheorie-lessen en allerlei andere muzikale 
activiteiten. 
 

   Start van de lessen na de zomervakantie 
Deze week zijn de lessen weer gestart. 
Docenten en bestuur wensen alle leerlingen weer een heel jaar muziekplezier! 
 

    Zaterdag 15 september Open Huis 11.00-14.00 uur 
Deze zaterdag wordt een gezellig Muziekschoolfeestje waar kennis gemaakt 
kan worden met instrumenten, docenten en leerlingen van De Muziekschool. 
 
We nodigen iedereen, ook jullie, leerlingen en ouders, van harte uit!  
Er zal een open podium zijn, zodat er gezellig veel muziek zal klinken. Jullie 
docenten zullen jullie vragen om mee te doen. Je kunt je ook gewoon zelf bij 
hem/haar aanmelden. 
Dus neem vriendjes, vriendinnetjes, buren, klasgenoten mee en laat hen 
ervaren hoe leuk muziek maken is! 
 
De docenten hebben de leerlingen gevraagd (of zullen dat nog doen) om 
allemaal wat lekkers te maken en mee te nemen. Zo krijgen we een hele tafel 
met gevarieerde lekkernijen, waar we onder begeleiding van muziek gezellig 
met elkaar van kunnen genieten!  
De Muziekschool zorgt voor wat te drinken. 
 

    Wolfgangs Wondere Wereldreis 
Op vrijdag 14 september komt de Stichting Educatieve Orkest Projecten met 
het RBO Sinfonia naar Pijnacker met een heel bijzonder project voor 1000 
leerlingen van de Pijnackerse basisscholen: de Classical Kids Symphony Show 
“Wolfgangs Wondere Wereldreis”. De scholen die zich hiervoor hebben 
aangemeld laten hun leerlingen - door horen, zien en proberen - niet alleen 
kennismaken met klassieke muziek, maar zij willen ook op een concrete wijze 
de kinderen stimuleren zelf een instrument te leren bespelen. 



 
Vier Pijnackerse muziekscholen/-verenigingen bieden, in het kader van dit 
project, de kinderen de mogelijkheid om allerlei muziekinstrumenten uit te 
proberen.  
Alle leerlingen zijn de volgende dag van harte welkom bij het Open Huis, 
de volgende dag 15 september tussen 11.00 en 14.00 uur, bij De 
Muziekschool in basisschool de Schatkaart, Groen van Prinstererlaan 1.  
 

     NIEUW 
Twee lang bestaande wensen gaan in vervulling: 

1. Docente Yvonne Rietbergen start per 1 oktober op de woensdagochtenden 
met Spelen met Muziek voor Peuters. Laat je peuter 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. Gedurende het komende lesjaar zullen er, bij voldoende 
aanmeldingen 3 series van 11 wekelijkse lessen worden gegeven. Voor meer 
informatie: 
http://muziekschoolpijnacker.nl/muziekonderwijs/basismuziekonderwijs.htm
l  

2. per 1 oktober start pianodocente Inessa Levkina op veler verzoek met de 
lessen Muziektheorie (solfège). Ontdek hoe muziek in elkaar zit en hoor 
hoe het werkt. De lessen verdiepen de kennis en ervaring over en met 
muziek. Het is een krachtige ondersteuning van de instrumentale lessen. 
Ook niet-leerlingen van De Muziekschool kunnen zich aanmelden voor de 
wekelijkse lessen op de maandagen.  

Klik voor meer informatie: 
http://muziekschoolpijnacker.nl/muziekonderwijs/muziektheorie%20solfege.html 
        

     Vriendje-Mee Weken 
Alle leerlingen mogen in de weken van 17 en 24 september een 
vriendje/vriendinnetje meenemen naar de les om te laten zien en horen hoe zo’n 
les gaat. En uiteraard om te ervaren hoe leuk dat is. Vraag aan je vrienden, 
vriendinnen, klasgenoten, collega’s of buren of ze zin hebben om mee te gaan en 
meldt dit even bij je docent(e). Mocht iemand op het laatste moment besluiten dat 
hij/zij toch ook mee wil? Dat kan uiteraard ook. 
Extra leuk is dat de vriendjes die meekomen na de les een bon krijgen voor een 
gratis proefles op een instrument naar keuze! 
 

     Nieuwe docenten 
Mogen wij u even voorstellen? Barbara Kurmann en Nadja Zhelnina.  
Omdat onze docenten Jorien en Hannah het veel te druk kregen, zijn we op zoek 
gegaan naar goede collega’s. En die hebben we gevonden. 
Barbara geeft haar vioollessen op de dinsdag. Ook verzorgt zij het buitenschools 
talentaanbod viool van basisschool de Schatkaart. 



Nadja is op vrijdagmiddag in Delfgauw te vinden, waar zij de dwarsfluitlessen is 
gestart. 
  

     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. 
 

    Samenwerking met scholen  
Het muziek-voor-ieder-kind traject van de Triangel met De Muziekschool gaat het 
derde jaar in. In het kader van en met subsidie van MuziekImpuls geven 
leerkrachten en docenten samen hoogwaardig muziekonderwijs aan alle leerlingen 
van de Triangel. Daarnaast worden er, samen met de leerkracht, wekelijks AMV-
lessen voor de jongste leerlingen van de Schatkaart verzorgt, in het kader van de 
Cultuurtrein. 
Beide een hele leuke, prettige en zinvolle samenwerking! 
 
Margriet Tubbing, onze sax- en klarinetdocente, verzorgt met haar Nebiolo Quintet 
muzikale voorstellingen voor de onder- en bovenbouwleerlingen van de basisschool 
met respectievelijk ‘een Griezelig Verhaal’ en ‘De Schilderijententoonstelling'. 
Het zijn interactieve concerten die kinderen muziek laten ervaren en waarbij de 
leerlingen kennismaken met de verschillende instrumenten.  
 
Ons motto Muziek voor Ieder Kind dragen wij op zo veel mogelijk manieren uit. Het 
project ‘Wolfgangs Wondere Wereldreis’ is daarvan het meest recente voorbeeld.  
Heeft u leuke ideeën of wilt u samen zoeken naar mooie projecten? Neem contact 
op 06-514 36 366. 
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. 
 

                                              


