Muziek op Schoot
met
De Toverfluit!

Nieuwsbrief.
Buiten is het koud, binnen is het warm!
Oktober, met z’n mooie dagen, maar ook met wind, regen,
hagel en steeds lagere temperaturen. De winterkleren komen weer uit de kast en sóms heb ik dan wel zin om lekker
voor de open haard te kruipen met een goed boek en een beker
warme chocomelk ( Helaas heb ik geen open haard…)
Het is nog maar oktober, maar de feestdagen komen alweer dichterbij en
van Sinterklaas wordt verwacht om op zaterdag 13 november weer voet aan
de Nederlandse wal te zetten. Dit alles gaat natuurlijk niet aan
De Toverfluit voorbij. Ook dit jaar kunnen jullie weer deelnemen aan de

SINTERKLAASWORKSHOP !!!
In deze workshop draait alles om de Sint, de pieten en
Amerigo, het paard. We klimmen op de daken,
gooien schoorstenen vol met cadeau’s en helpen
De pieten met het dragen van hun zakken, we doen
de pietendans op sintmuziek. En natuurlijk gaan we proeven
of de pepernoten lekker smaken bij het drinken!
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De Sintworkshop vindt plaats op:
& dinsdag 23 november voor kinderen t/m ±twee jaar , en
& woensdag 24 november voor kinderen van twee – vier jaar,
op beide dagen van 9.30 uur – 10.30 uur.
Over de locatie krijgt u nog nader bericht. De kosten voor deelname aan
deze workshop zijn €8.00, te voldoen op de dag van de workshop.
U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar:
toverfluit@casema.nl . Vermeld u er dan bij op welke dag u komt, de naam
en leeftijd van uw kind en uw eigen naam.
Bellen kan ook, naar Petra Wassenaar, tel: 071-3610163. Inschrijven kan
t/m woensdag 17 november.

WIST U DAT…
Muziek een heel
goede invloed
heeft op het
welbevinden van
uw

Tot ziens bij

kind?

Ook in het vooruitzicht is

DE KERSTWORKSHOP!
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De Toverfluit heeft een kerstboom, maar deze is nog kaal.
Tijdens de Kerstworkshop mogen de kinderen de boom
versieren. Maar waar zijn de ballen, de lichtjes
en de slingers?
Die gaan we zoeken. En als de boom dan eindelijk
versierd is, wordt het tijd voor het maken van
Kerstmuziek en het dansen bij gezellige liedjes. Bij het drinken
liggen de kerstkransjes te wachten om opgegeten te worden.
De Kerstworkshop vindt plaats op:
« dinsdag 21 december voor kinderen t/m ±twee jaar en
« woensdag 22 december voor kinderen van twee – vier jaar,
op beide dagen van 9.15 uur – 10.15 uur.
Over de locatie krijgt u nog nader bericht. De kosten voor
deelname aan deze workshop zijn €8.00, te voldoen op de dag van
de workshop. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen
naar: toverfluit@casema.nl . Vermeld u er dan bij:
op welke dag u komt, de naam en leeftijd van uw kind en uw eigen
naam. Bellen kan ook, naar Petra Wassenaar, tel: 071-3610163.
Inschrijven kan t/m woensdag 15 december.

De Kerstworkshop samen met grote broers en zussen:
Veel grote broers en zussen wilden zo graag een keer meedoen bij een Muziek op Schootles. Nou,
dat kan bij de Kerstworkshop! Deze vindt nl. plaats in de kerstvakantie. Iedereen is welkom op:
« dinsdag 21 december voor kinderen t/m ±twee jaar en
« woensdag 22 december voor kinderen van twee – vier jaar,
op beide dagen van 10.30 uur – 11.30 uur.
Over de locatie krijgt u nog nader bericht. De kosten voor deelname aan deze workshop zijn: voor de kinderen tot 4 jaar: €8.00, voor de grotere broertjes/zusjes:
€5.00, te voldoen op de dag van de workshop.
U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar: toverfluit@casema.nl.
Vermeld u er dan bij op welke dag u komt, de naam en leeftijd van uw kind,
de naam/namen en leeftijd van broer/zus en uw eigen naam. Bellen kan ook,
naar Petra Wassenaar, tel: 071-3610163. Inschrijven kan t/m woensdag 15 december.

Cursusaanbod herfst 2009

Je kunt je weer inschrijven voor een nieuwe cursus Muziek op Schoot!
De eerste data voor de nieuwe series zijn:
♪ dinsdag 11 januari, voor kinderen van 12-24 maanden en 2-4 jaar.
♪ woensdag 12 januari, voor kinderen van 12-24 maanden en 2-4 jaar.
Voor meer informatie zie: www.toverfluit.com

