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Nieuwsbrief.
De beste wensen voor 2012!
Uit of thuis, binnen of buiten, met of zonder vuurwerk, wel of geen
Nieuwjaarsduik: ik hoop dat het nieuwe
jaar voor iedereen goed is
begonnen!
In de vorige Muziek op Schootlessen is er veel gedaan: we hebben de herfst naar binnen
gehaald en met bladeren gedanst; spelletjes gedaan met appels, eikels,
kastanjes en beukennootjes; er is gespeeld met verschillende ballen;
diverse trommen zijn gebruikt en nog
veel meer. Kortom: het waren weer heel
leuke bijeenkomsten waarin
de tijd om vloog!
In de nieuwe cursussen hopen we de
sneeuw te kunnen laten dansen, gaan we
misschien wel carnaval vieren en kijken
we uit naar de lente. En kiezen we ook
nog een ‘Valentijn’ ?
Laten we er met elkaar een heel gezellig, goed en swingend jaar van
maken!

Drie zoentjes (Onbekende bron)
ik zou je
drie zoentjes
willen geven!
één op je neus,één op je wangen één op je haar;
die zoentjes zeggen:
weet je wat ik voor jou verlang?
Een heel gelukkig jaar!

januari 2012.
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Gelezen:

"De waarde van
muziek
laat zich niet
beschrijven!
Men moet haar
beleven!"
Annie Langelaar.

Nieuwe cursussen in januari 2012!
De winter saai? Niet bij De Toverfluit!
Doe weer mee en schrijf je in!
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♪ dinsdag:

17—24—31 januari,
07—14—28 februari,
06—13
maart.

♪ woensdag:
w

18-25 januari,
08-15-29 februari,
07-14
maart 2012.

Als je al ingeschreven staat, krijg je in de week van 10 januari
vanzelf bericht.
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Op verzoek hier weer de adressen van muziekwebwinkels, uit De Pyramide,
het muziekvakblad voor Voorschoolse Muziek Educatie en Primair Onderwijs:
www.kinderwinkel.com en www.musickidsweb.nl
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2013: Het Annie Langelaar-jaar.
1913 is het geboortejaar van Annie Langelaar. Zij heeft ontzettend veel betekend voor de
muzikale vorming in het basisonderwijs en met name voor het kleuteronderwijs. Annie
Langelaar is de grondlegster van de stichting Peuters en Muziek, nu de stichting Muziek op
Schoot. Door haar kunnen wij en vele andere kinderen, nationaal en internationaal, genieten
van Muziek op Schoot! In 2013 is het honderd jaar geleden dat Annie Langelaar geboren is.
De Stichting Muziek op Schoot wil dit feit uitgebreid herdenken en de voorbereidingen
hiervoor zijn in volle gang.
Als je meer wil weten, kijk dan op de site van de stichting
Muziek op Schoot: www.muziekopschoot.org

i

Ook op de website van de stichting Muziek op Schoot kun je
informatie vinden over het muzikaal prentenboek:
“Stijn zoekt zijn stem.”
Het is ook in een Engeltalige versie verkrijgbaar. Wil je het
boek eerst zien, dan kun je het bij mij bekijken. De
opbrengst komt ten goede van de St. Muziek op Schoot!
Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, meld dit dan via Toverfluit@casema.nl

