MUZIEK OP SCHOOT
met
DE TOVERFLUIT!

Nieuwsbrief
Een ‘vorstige’ lente!
“Oh- oo, oh- oo, wat is het buiten koud. Brrr! ”
Dit is het begin van een winterliedje, maar ook nu in het begin
van de lente zeker nog van toepassing. Maar als je om je heen
kijkt, gaat de natuur gewoon zijn eigen gang: struiken beginnen
uit te lopen; de krokussen staan in bloei; narcissen, tulpen en
hyacinten groeien; de zon neemt in warmte toe.
Tijd voor weer een nieuwe serie Muziek op Schootcursussen!
De lente biedt weer volop leuke ideeën voor liedjes, versjes en
spelletjes.
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Om thuis met je kind en muziek bezig te zijn, raad ik je de vernieuwde site van de Stichting Muziek op Schoot aan.
Het is een heel gezellige site, waarin je onder andere ook
‘Annie’s Tune’ kan beluisteren. Een heerlijk nummer, waar Annie Langelaar, grondlegster van Muziek op Schoot, supertrots
op zou zijn!
Het jaar 2013 is door de Stichting Muziek op Schoot uitgeroepen tot het ‘Jaar van Muziek met het Jonge Kind’. Dus, snel
naar
http://www.muziekmethetjongekind.nl/

Schatten zoeken in de tuin
‘Als dreumesen kruipen, zijn hun oogjes heel erg op de grond gericht en zien
ze de kleinste dingen. Maar ook lopende en zittende peuters doen vaak
interessante vondsten omdat ze zo dicht bij de grond zijn. Met hun handjes in
het zand of tussen het gras vinden ze mooie steentjes of stokjes met een
blaadje eraan en ook kruipende beestjes trekken hun aandacht. Je krijgt
vast en zeker wel eens zo’n vondst in je handen geduwd; die moet je
bewaren! En dat is een goed idee, want met alles wat je vindt in de natuur
valt iets te doen’.

Hiermee begint de speel & leerbrief van
het peuterblad Pippo van de maand april 2013:
Pasen en lente.
Op de site http://www.pippo.nl/speel-en-leerbrief/
zijn diverse tips rondom taalactiviteiten en spel
te vinden die je samen met je kind kunt doen.
Veel plezier!
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De data van de
voorjaarscursussen!
In het voorjaar zijn de nieuwe lessenseries op de volgende data:
MUZIEK OP SCHOOT
met
DE TOVERFLUIT!
Boekerslootlaan 20
2201 BT Noordwijk
Tel: 071-3610163

dinsdag

(30 april en 7 mei niet i.v.m. schoolvakantie)
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E-mail:
Toverfluit@casema.nl.
Website:
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Aanmelden kan via de mail:
Toverfluit@casema.nl.
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Een vorstelijke lente
30 April is het zover: na drie koninginnen en een koningin – regentes
krijgt Nederland een koning.
In ‘De Pyramide’, muziekvakblad
voor het primair onderwijs
(van de Gehrels vereniging)
stond dit koningslied:
Zo kan iedereen meezingen
als je ‘t hoort!

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

Gelezen in het Leidsch Dagblad van woensdag 27 maart 2013

