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Nieuwsbrief
Muziekproject
In de maand maart organiseren wij een groot

Naschoolssportaanbod
Wolvega

muziekproject op onze school.
Het is de bedoeling dat de kinderen in een
aantal lessen een instrument leren bespelen!
Ook gaan we gezellig samen zingen. De
kinderen van groep 1 en 2 leren spelen op de
viool, groep 3 en 4 leert de blokfluit
bespelen, de groepen 5 en 6 blazen op
trombone en trompet en de kinderen van
groep 7 en 8 bespelen gitaar en keyboard. De
muzieklessen worden verzorgd door
muziekdocenten van Kunst & Coo en onze
vakdocent voor muziek, Marjan van der
Zwaag.
NSA dinsdag 1 maart 2022
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2021-2022
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Wij hebben er

Tijd: 14.45 – 15.45 uur

veel zin in en
we maken er

Doe jij ook mee met het Naschoolse

een prachtig

Sportaanbod?

muziekproject

Tijdens deze NSA kan jij je helemaal uitleven

van!

in de speeltuin.

Help Pake en Beppe de
vakantie door!

Dus hou je er van om in de speeltuin te
spelen en wil je dat liever binnen doen dan
buiten?

Ook dit jaar weer gratis entree in veel musea
tijdens de voorjaarsvakantie. Onder
begeleiding van een volwassene kunnen
kinderen gratis naar het museum.
https://www.museum.frl/activiteiten/pakebep
pe/
Kom dan gezellig naar de NSA bij Paulus
Potterstraat en laat zien dat jij een echte
speeltuin liefhebber bent!
We zien jullie graag in de gymzaal
Potterstraat!

Prettige voorjaarsvakantie
We wensen alle kinderen en hun
ouders/verzorgers alvast een prettige
voorjaarsvakantie. Op maandag 28 februari
zien we jullie graag weer terug.

Agenda
19 februari Voorjaarsvakantie
t/m 27 februari
28 februari Start muziekproject
gedurende de maand maart
2 maart

MR vergadering

14 maart

Oud papier

15 maart

Paddentrek gr 6

21 maart

Veerkieker gr 4,
Excursie Oudheidkamer

23 maart

Open dag

23 maart

Veerkieker gr 5
Bezoek Schrieversronte

28 maart

Theoretisch verkeersexamen gr 8

31 maart

Uitvoering muziekproject
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