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ZOMERGROETEN!
Goedendag allemaal! Wat treffen we het deze zomer! Een zomer van
zonnebrandcrème smeren, naar het strand of zwembad, barbecueën,
tuinieren en sproeien, badjes in de tuin—noem maar op. Een tijd om heerlijk rustig aan te doen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over
de (buitenlandse) vakanties.
Maar het gaat weer kriebelen… Liedjes komen weer in m’n hoofd, maar
als ik ze wil zingen, komen de protesten van mijn kinderen. Zij horen liever
dancetracks, Matt Simons of Bridget Mendler. En
daar kan ik niet tegenop. Dus ik kijk weer uit naar
de uurtjes Muziek op Schoot, met zang, dans en
muziek maken.
In september gaat De Toverfluit weer van start. Ik
verwacht weer heel veel muziekplezier met heel
veel enthousiaste kinderen en ouders, grootouders
of andere begeleiders!
Maar eerst gaan wij er nog even tussenuit: allemaal nog een fijne tijd en tot ziens in september bij
De Toverfluit!
Uw docente Petra Wassenaar.

Terugblik op de Sing-in.
Het is al weer even geleden—de Sing-in van de Toverfluit. In juni kwamen
veel kinderen met hun vaders, moeder, oma naar de locatie in de
Schapendel in Noordwijk: kinderen die al eerder meegedaan hadden en
kinderen die nog niet bekend waren met Muziek op Schoot.
Het was een feest! Er werd volop meegezongen met de liedjes, zoals:
‘klap eens in je handen, mijn handjes zijn verdwenen,
clowntje Tiereliet’; we deden kiekeboespelletjes met
doekjes, muziek gemaakt met de ritmestokken en natuurlijk werd er gedanst! Het uur vloog om en we
hebben veel plezier gehad.
Helaas zijn er geen foto’s beschikbaar van deze
happening. Wél is hier de kennismaking met clowntje
Tiereliet.
In november en december zijn een Sint– en Kerst Singin gepland. U wordt op de hoogte gehouden!
Ps: Voor het liedje over clowntje Tiereliet verwijs ik
naar de informatie op blz. 2 bij Muzido.
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START NIEUWE LESSENSERIES
Na een warme zomer is het fijn nazomeren met een cursus
Muziek op Schoot!
De nieuwe series van acht bijeenkomsten starten weer op:
Dinsdag 17 september
en
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woensdag 18 september 2013.
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2013:
Het JAAR van muziek en het jonge kind!
Het jaar 2013 is door de Stichting Muziek op Schoot uitgeroepen tot het
‘Jaar van Muziek met het Jonge Kind’.
Op de site http://www.muziekmethetjongekind.nl/ vindt u veel leuke en
boeiende wetenswaardigheden over het jonge kind en muziek, zoals
‘10 redenen om muziek te maken met je kindje’. Een kleine greep hieruit:
♪

♪
♪

Liefde – als je zingt met je kindje, leert het jou en je stem kennen. Je bent de eerste belangrijke stem in zijn leven. Je kindje leert dat je van hem houdt. Je hoeft geen professionele zanger te zijn, maar zing voor hem: je bent zijn ‘ster’.
Herkenning – Jonge kinderen zijn gebaat bij veiligheid. Vaste liedjes helpen bij de dagelijkse activiteiten. Ze geven herkenning en voorspelbaarheid, je kindje weet wat er komt.
Spelen- door met je kindje te zingen en te spelen is er interactie, je hebt samen plezier en
leert elkaar steeds beter kennen.

Ook is er de bladzijde ‘muzido!’ Muzido staat voor MUZIek DOe je samen! Hierin staan veel
leuke muzikale activiteiten beschreven om met uw kind te doen . De liedjes kunt u op de site
beluisteren en downloaden. Een aanrader!

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

