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Zonnige groeten van de Toverfluit!

In dit nummer:

Hallo allemaal!
Het is alweer een tijdje geleden dat jullie een nieuwsbrief hebben ontvangen. In de winter -- wat is lijkt het
lang geleden -- hebben we ons prima vermaakt met
onder andere (nep)sneeuw, carnavalsmuziek , maar
ook met lange en ’bochtige’ autoritjes waarbij we heel
goed moesten uitkijken bij de zebrapaden.
Daarna werd het stil bij de Toverfluit. In het voorjaar
waren geen cursussen, omdat ik mijn tijd voor de afronding van mijn studie
nodig had.
Maar nu is het weer de hoogste tijd om weer verder te
gaan met de Muziek op Schootcursussen. Ik hoop weer
héél veel kinderen en ouders te ontmoeten en dat we
samen weer héél veel plezier maken met muziek!

♪

Zonnige groeten van
De Toverfluit!

♪

Hallo, hallo, hallo!

♪

Nieuwe lessenseries

♪

Tovernootjes!

Tot in september en
Tot ziens bij de Toverfluit!
Petra Wassenaar.

Hallo, hallo hallo,
Kennen jullie mij nog?
Hallo, hallo hallo, ik ben muis!
Komen jullie weer naar De Toverfluit? Ik mis jullie. Tot gauw!

♪ ♪

Nieuwe cursussen in
augustus, september en oktober 2012!
In het nieuwe seizoen starten op dinsdag en woensdag
weer de nieuwe lessenseries. De data zijn als volgt:
MUZIEK OP SCHOOT

De data zijn:

MET

♪ dinsdag:

DE TOVERFLUIT!

04—11—18—25 september,
02—09—x - 23—30 oktober.

Boekerslootlaan 20
2201 BT Noordwijk
Tel: 071-3610163

♪ woensdag:

E-mail:
Toverfluit@casema.nWebsit
e:
www.toverfluit.com
K.v.K. nr. 28118207
Rek.nr: 34.68.22.947
K.v.K: 28118207

05—12— x—26 september,
03—10—24—31 oktober,
07

november 2012.

Er zijn al een aantal aanmeldingen, maar er is nog plaats. Dus…

Doe weer mee en schrijf je in! Via
Toverfluit@casema.nl
Als je al ingeschreven staat, krijg je vanzelf bericht.

Met ingang van zaterdag 8 september verzorg ik ook Muziek op Schootlessen bij
de dans- en sportschool DanSwing te Wassenaar.
Dus als jij en je kind niet op dinsdag of woensdag bij De Toverfluit kunnen komen,
dan kun je ook in Wassenaar deelnemen.
Voor informatie kunnen jullie bellen naar De Toverfluit…
071-3610163/ 06-20234096
Of neem contact op met Loes Wigman van DanSwing,
06-10332618

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

