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Hallo allemaal,
Voor je is weer een nieuwsbrief van De Toverfluit.
De winterserie is afgerond — en wat voor een winter
hadden we, zeg. Geen sneeuw, geen ijs...
maar tóch hebben wij gesleed:
gewoon lekker warm binnen
over de gladde vloer. In de
echte sneeuw is het natuurlijk
veel leuker, maar we hebben
héél veel plezier gehad!
Het voorjaar is super heerlijk begonnen! Tijd voor een nieuwe

♪ Hallo allemaal!
♪ Nieuwe lessen series in april.
♪ Voor u gelezen
♪ Een lenteliedje
♪ Kindermuziekweek

Muziek op Schoot serie waarin alles in het teken staat van
de bloemen, dieren, het nieuwe leven; en natuurlijk ook
Pasen. Ik hoop dat jullie er nét zoveel zin in hebben als ik en
dat we elkaar binnenkort weer zien. Tot gauw!
Uw docente Petra Wassenaar.

NIEUWE LESSENSERIES in het voorjaar
De nieuwe lessenseries gaan binnenkort weer van
start!
De data van de eerste lessen zijn

Dinsdag 13 april
en
Woensdag 14 april.
Aanmelden kan via de mail: Toverfluit@casema.nl.
Telefonisch: 06-20234096/ 071-3610163

Voor u
gelezen:
Baby's leren
voordat ze geboren
zijn niet alleen al
melodische
aspecten van taal,
maar volgens
de nieuwste studies
ook gedetailleerde
kennis over
spraakklanken.
http://www.trouw.nl/tr/
nl/4516/Gezondheid/article/
detail/3554594/2013/12/01/
Moedergezang-leert-hetongeboren-kind-uisteren.dhtml

Een lenteliedje.
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Dit liedje is te vinden op de site van de Stichting
Muziek op Schoot. Op deze site zijn rondom dit
liedje een aantal leuke ideetjes te vinden.
Beslist de moeite waard om een kijkje te nemen op
http://www.muziekmethetjongekind.nl/

Ontdek, speel, luister en zing
van 28 maart t/m 6 april 2014
Voor de zesde keer organiseren de Doelen en
het Rotterdams Philharmonisch Orkest
de Kindermuziekweek.
Baby's vanaf 6 maanden t/m kinderen van 12 jaar, ouders, opa's en oma's
kunnen concerten bezoeken, voorstellingen bekijken, instrumenten
bespelen en zelf optreden in een van de zalen van de Doelen.
Voor meer informatie, zie http://www.kindermuziekweek.nl/

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

