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Hallo allemaal!
2013 is weer begonnen. Veel geknal van het vuurwerk en
champagnekurken, veel kleurenspel in de lucht—het was
weer een feest!
Het jaar 2012 werd bij De toverfluit afgesloten met gezellige
Sint– en Kerst workshops. Hierbij een impressie van de kerstboom, versierd door de kinderen zelf.
2013: Een nieuw jaar met nieuwe voornemens, uitdagingen,
vooruitzichten. Voor de kinderen is er nog steeds
De Toverfluit! Met weer veel gezellige en leuke muzikale activiteiten. In de nieuwe series zal de winter weer aandacht
krijgen (leuk als het weer zelf ook een beetje wil meewerken). Wat er verder nog aan bod komt, blijft een verrassing.
Ik hoop met weer velen van jullie een gezellige tijd tegemoet
te gaan.
Tot ziens bij De Toverfluit!

Nieuwjaarsgroeten
van De Toverfluit!

Tovernootjes!

Nieuwe lessenseries!
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De Toverfluit verzorgt op de zaterdagen ook Muziek op Schoot-

lessen in Wassenaar! Deze lessen vinden plaats bij dansschool
‘DanSwing’, locatie: in de speel– en gymzaal van de St. Jozefschool,
Thorbeckestraat 37, wassenaar. Voor informatie:
► www.danswing.nl (een erg leuke website!);
► DanSwing - Loes Wigman, tel: 06-103.326.18;
► De Toverfluit! - Petra Wassenaar, tel: 071-3610163.
♪
Een aantal keer zijn er lessenseries niet door gegaan, omdat ik
de tijd voor mijn studie nodig had. Het ging hierbij om de studie voor
‘Remedial Teacher’, een HBO -Masteropleiding. Deze studie heb ik in
augustus 2012 afgerond. Hierna is er hard gewerkt aan het opzetten
van een praktijk voor Remedial Teaching: ‘De Kei !’
Bij ‘De Kei’ worden kinderen tot 12 jaar begeleid met leerproblemen
en leerstoornissen. Meer informatie over ‘De Kei’ kun je vinden op de
website: www.rt-dekei.nl.
♪
De belangstelling voor deelname aan een cursus Muziek op
Schoot wordt steeds groter! Dit heeft tot gevolg dat mijn huiskamer
waar de lessen plaats vinden, hiervoor wat te klein gaat worden. Sinds
korte tijd kan De Toverfluit voor grote gebruik maken van een fijne
ruimte bij de Schapendel basisschool in Noordwijk. Je wordt vooraf
duidelijk geïnformeerd op welke locatie de Muziek op Schoot cursus
plaats vindt.

Nieuwe cursussen in
Januari, februari en maart 2013!
In het winterseizoen zijn de nieuwe lessenseries op de volgende data:
dinsdag

15-22-29 januari
05-12-26 februari
05-12

Woensdag

maart

16-23-30januari
06-13-27 februari
06-13maart

2013

Aanmelden kan via de mail: Toverfluit@casema.nl.
Als je al ingeschreven staat, krijg je vanzelf bericht.

Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, meld dit dan via toverfluit@casema.nl

