Eygelshoven, 21 maart 2019
Beste leerlingen/ouder(s) ,
In groep 5 hebben de kinderen tijdens het lesprogramma ‘Klinkend Perspectief’ bij meester Jan kunnen
kennismaken met verschillende soorten muziekinstrumenten. Smaakt dat naar meer en zou uw kind graag een
blaasinstrument willen leren bespelen, dan hebben wij iets leuks voor hen.
“ DE BLAZERSKLAS ”
In april starten wij op school een zogeheten “BLAZERSKLAS “. Wij dat zijn Basisschool de Veldhof, Harmonie
St.-Caecilia Eygelshoven en SMK muziek & dansonderwijs Kerkrade.
In de Blazersklas kunnen kinderen van groep 5 t/m 8 meedoen. Deelname is gratis, inclusief de bruikleen van
een instrument!
PROGRAMMA
In “DE BLAZERSKLAS “ leren kinderen samen in een groep een blaasinstrument bespelen, de docenten zijn
dhr. Roger Cobben (SMK) en mevr. Carla Correddu (Harmonie St.-Caecilia). Aan de hand van de beschikbare
instrumenten (trombone, trompet, klarinet, saxofoon) zal in overleg met de docent van de SMK een keuze
gemaakt worden voor een instrument.
Daarna gaan de kinderen 10 weken aan de slag, met bijna
aan het eind van het traject een heus concert.
De repetities van “DE BLAZERSKLAS” zijn steeds op
vrijdag van 12:30 - 13:30 uur op BS De Veldhof.
Het repetitieschema van “DE BLAZERSKLAS “ziet er als volgt uit:
Vrijdag
29 maart
Vrijdag
5 -12 april
Vrijdag 10 -17 -24 mei
Vrijdag 7 - 14 -21 juni
Vrijdag
28 juni

•
•
•
•

Muziek maken
verbetert sociaal gedrag
stimuleert de intelligentie
bevordert schoolprestaties
vermindert
concentratieproblemen

Meer weten? Kijk dan op
(www.muziekmaaktslim.nl)

Op donderdag 20 juni om 19.00 uur hebben de kinderen hun eerste
‘concert’ in de grote zaal van het Socio Project. Ze laten u dan horen
wat ze in deze repetities hebben geleerd. Op deze dag vindt ook de presentatie plaatst van Klinkend
Perspectief 2019 i.s.m. het orkest van Harmonie St.-Caecilia. Daarnaast laten de muzikanten van de Peuter- en
kleutergroep van de harmonie, de blokfluitgroep en het leerlingenensemble op klarinet en saxofoon horen hoe
zij het afgelopen jaar zijn gevorderd in hun muzikaal kunnen.
Schrijf uiterlijk 27 maart 2019 in om mee te doen aan” DE BLAZERSKLAS”. Op 28 maart word je dan verder
geïnformeerd. Het inschrijfformulier (zie bijlage) kun je inleveren bij je groepsleerkracht.
Vragen? Dan kunt U informeren bij:
BS De Veldhof
juffrouw Carine 045-5351434
SMK
mevr. A. Huntjens 045-7116286
ahuntjens@smkparkstad.nl
Harmonie
dhr. B. Brouns
06-50862956
ledenwerving@harmonieeygelshoven.nl

Muzikale groet,
BS De Veldhof
Stichting SMK
Harmonie St.-Caecilia Eygelshoven

