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Schooljaar  2019/2020  
De	  eerste	  week	  zit	  er	  op	  en	  wat	  ben	  ik	  hartelijk	  ontvangen.	  Nu	  gewoon	  rustig	  de	  tijd	  nemen	  om	  u,	  de	  
kinderen	  en	  het	  team	  te	  leren	  kennen.	  Met	  het	  team	  ben	  ik	  deze	  week	  begonnen	  met	  een	  speeddate.	  Een	  
kort	  gesprekje	  na	  school	  met	  elkaar	  over	  wie	  ben	  jij	  en	  wie	  ben	  ik.	  	  

Met	  u	  hoop	  ik	  tijdens	  de	  informatieavonden	  nader	  kennis	  te	  maken.	  Ik	  ben	  bij	  alle	  informatieavonden	  
aanwezig.	  Die	  informatieavonden	  zijn	  verplaatst.	  Dit	  omdat	  ik	  in	  de	  week	  van	  23	  september	  afwezig	  ben	  en	  
ik	  toch	  graag	  aanwezig	  wil	  zijn	  bij	  de	  informatieavonden.	  (Zie:	  Contactmomenten)	  

Ik	  ben	  buiten	  deze	  baan	  om	  ook	  voorzitter	  van	  mijn	  eigen	  
stichting	  Education	  for	  Everyone.	  Twee	  keer	  per	  jaar	  
ondersteun	  ik	  in	  Kenia	  een	  schoolteam.	  In	  de	  volgende	  
nieuwsbrief	  zal	  ik	  u	  daar	  meer	  over	  vertellen.	  Mocht	  u	  al	  
geïnteresseerd	  zijn,	  kijk	  dan	  op	  de	  website	  :	  
www.educationforeveryone.nl	  	  	  

Dit	  keer	  een	  lange	  nieuwsbrief.	  Zo	  aan	  de	  start	  van	  het	  
schooljaar	  zijn	  er	  toch	  weer	  heel	  wat	  mededelingen.	  	  

Met	  mij	  als	  nieuwkomer,	  	  heb	  ik	  een	  nieuwe	  app	  aan	  de	  
PARRO	  toegevoegd.	  De	  informatie	  app.	  Dit	  om	  ervoor	  te	  voorkomen	  dat	  mededelingen	  en/of	  de	  
nieuwsbrief	  in	  elke	  groep	  geopend	  moet	  worden.	  	  Via	  de	  groepsapp	  ontvangt	  u	  dus	  alleen	  de	  informatie	  
van	  de	  juf	  of	  meester	  uit	  de	  groep	  en	  via	  de	  informatieapp	  krijgt	  u	  alle	  algemene	  mededelingen	  en	  de	  
nieuwsbrief.	  Binnenkort	  ontvangt	  u	  de	  uitnodiging	  om	  deze	  app	  te	  synchroniseren.	  	  

Verder	  heb	  ik	  ook	  in	  de	  nieuwsbrief	  het	  stukje	  verlofregeling	  meegenomen.	  Natuurlijk	  is	  er	  altijd	  overleg	  
mogelijk	  buiten	  de	  regels	  om.	  	  

Ik	  wens	  u,	  namens	  het	  gehele	  team,	  allen	  een	  fijn	  weekend	  en	  een	  goede	  week	  toe.	  

Yvonne	  

Personeel  
Jan	  van	  Kleinwee:	  Helaas	  is	  Jan,	  onze	  collega	  en	  conciërge,	  de	  komende	  periode	  nog	  niet	  aanwezig	  op	  
school.	  Voor	  de	  vakantie	  heeft	  hij,	  op	  de	  dag	  van	  het	  eindfeest,	  een	  behoorlijke	  val	  van	  zijn	  fiets	  gemaakt.	  
Lichamelijk	  is	  hij	  daar	  nog	  niet	  van	  hersteld	  en	  ook	  zijn	  hoofd	  heeft	  een	  behoorlijke	  klap	  gehad.	  We	  wensen	  
Jan	  heel	  veel	  beterschap!	  	  

We	  doen	  ons	  best	  om	  Jan	  zijn	  werkzaamheden	  zo	  goed	  mogelijk	  op	  te	  vangen	  en	  beseffen	  ons	  goed	  dat	  Jan	  
van	  grote	  waarde	  is	  voor	  de	  school!	  Op	  dit	  moment	  zijn	  we	  op	  zoek	  naar	  vervanging	  om	  alle	  zichtbare	  en	  
onzichtbare	  processen	  in	  de	  school	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  laten	  verlopen.	  	  
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Contactmomenten  
Startgesprek  
Vanaf	  16	  september	  zullen	  de	  leerkrachten	  een	  startgesprek	  met	  u	  en	  uw	  kind(eren)	  plannen.	  Zo	  komen	  de	  
leerkrachten	  (nog)	  meer	  te	  weten	  over	  uw	  zoon	  of	  dochter	  wat	  de	  onderlinge	  verstandhouding	  en	  het	  
leerproces	  ten	  goede	  komt.	  

Informatieavonden  
In	  de	  data	  van	  de	  informatieavonden	  vindt	  voor	  de	  groepen	  1	  t/m	  7	  een	  wijziging	  plaats.	  Dit	  omdat	  Yvonne	  
Geelhoed	  in	  de	  week	  van	  23	  september	  niet	  aanwezig	  is	  op	  school.	  We	  hopen	  dat	  dit	  in	  uw	  agenda	  geen	  
problemen	  oplevert.	  	  
	  
Groepen	  1/2-‐3:	  maandag	  30	  september	  	  	  	  
Groepen	  4-‐5/6-‐6:	  dinsdag	  1	  oktober	  	  	  
Groepen	  5-‐7:	  woensdag	  2	  oktober	  	  	  
Groepen	  8:	  maandag	  16	  september	  	  
	  
Inloop:	  19.00	  |	  koffie	  en	  thee	  staat	  klaar	  	  
Start:	  19.30	  	  
	  	  
Het	  eerste	  deel	  van	  de	  avond,	  van	  19.30-‐20.00	  uur,	  zal	  een	  algemeen	  karakter	  hebben.	  Yvonne	  Geelhoed	  
zal	  zich	  als	  nieuwe	  schoolleider	  aan	  u	  voorstellen	  en	  zo	  ook	  de	  andere	  nieuwe	  collega’s.	  	  

Daarnaast	  wordt	  u	  meegenomen	  in	  het	  nieuwe	  talentbeleid	  van	  de	  school.	  	  

Daarna	  gaat	  u	  naar	  de	  klas	  van	  uw	  kind,	  waar	  de	  leerkrachten	  u	  mee	  op	  reis	  nemen	  in	  de	  het	  speel-‐	  en	  
leerdomein	  van	  uw	  kind.	  	  

Afscheid  Gert  de  Wit  
Begin	  volgende	  week	  zal	  u	  een	  uitnodiging	  ontvangen	  voor	  het	  afscheidsfeest	  van	  Gert	  de	  Wit.	  Deze	  zal	  
plaatsvinden	  op	  19	  september.	  Het	  thema	  van	  die	  dag	  is:	  Joseph	  Got	  Talent!	  

Talentbeleid  
Graag	  brengen	  wij	  u	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  nieuwe	  ontwikkelingen	  op	  het	  gebied	  van	  ons	  onderwijs	  aan	  
cognitief	  getalenteerde	  kinderen.	  
Vanuit	  onze	  schoolvisie	  staat	  het	  welzijn	  van	  onze	  cognitief	  getalenteerde	  kinderen	  centraal.	  Juist	  bij	  deze	  
groep	  kinderen	  zien	  we	  dat	  de	  vaardigheden	  specifieke	  aandacht	  nodig	  hebben	  om	  onderpresteren	  en	  
depressiviteit	  te	  voorkomen.	  

Tot	  nu	  toe	  is	  er	  op	  school	  gewerkt	  met	  een	  Levelwerkgroep	  en	  een	  Plusklas.	  In	  de	  praktijk	  merken	  wij	  dat	  
dit	  niet	  ten	  volste	  voldeed	  aan	  de	  leerbehoeften	  die	  er	  zijn	  bij	  deze	  betreffende	  leerlingen.	  
Daarnaast	  zouden	  wij	  graag	  meer	  kinderen	  willen	  bedienen	  met	  uitdagend	  en	  projectmatig	  onderwijs.	  
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Het	  talentonderwijs	  zal	  op	  twee	  manieren	  uitgewerkt	  worden:	  
-‐	  verrijkingsstof	  in	  de	  klas	  
-‐	  een	  projectgroep	  	  

Verrijkingsstof	  in	  de	  klas	  
De	  Levelwerkgroep	  zoals	  u	  die	  wellicht	  kent,	  komt	  te	  vervallen.	  Het	  materiaal	  dat	  hiervoor	  werd	  gebruikt	  
zal	  aangevuld	  worden	  en	  op	  maat	  worden	  ingezet	  in	  de	  klas.	  
De	  leerkracht	  heeft	  het	  beste	  zicht	  op	  de	  leerbehoeften	  en	  doelen	  van	  de	  leerling.	  Hij	  of	  zij	  zal	  per	  
vakgebied	  bepalen	  of	  verrijkingsstof	  gewenst	  is.	  Daarnaast	  is	  er	  de	  mogelijkheid	  om	  in	  de	  klas	  te	  werken	  
aan	  een	  project	  met	  een	  of	  meerdere	  leerlingen.	  Wij	  bieden	  verschillende	  projecten	  aan,	  maar	  de	  
leerlingen	  kunnen	  ook	  zelf	  een	  plan	  maken	  in	  overleg	  met	  de	  leerkracht.	  
Op	  deze	  manier	  heeft	  de	  leerkracht	  beter	  zicht	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  leerlingen	  en	  wordt	  de	  
verrijkingsstof	  beschikbaar	  gesteld	  aan	  meer	  leerlingen	  dan	  voorheen	  mogelijk	  was	  in	  de	  Levelwerkgroep.	  
Marijn	  Klapwijk	  zal	  de	  leerkrachten	  hierin	  ondersteunen.	  Daarnaast	  zal	  zij	  één	  keer	  in	  de	  week	  een	  
inloopspreekuur	  organiseren	  waar	  leerlingen	  uit	  de	  bovenbouw	  vragen	  kunnen	  stellen.	  

Projectgroep	  
Een	  dagdeel	  in	  de	  week	  wordt	  er	  een	  projectgroep	  aangeboden	  voor	  de	  groepen	  5	  t/m	  8	  door	  Marijn	  en	  
eens	  in	  de	  twee	  weken	  een	  dag	  voor	  groep	  1	  t/m	  4	  door	  Leslie	  Claassen.	  	  
De	  projectgroep	  is	  bestemd	  voor	  kinderen	  die	  niet	  voldoende	  hebben	  aan	  de	  verrijkingsstof	  die	  hen	  
aangeboden	  wordt	  in	  de	  klas	  of	  specifieke	  vaardigheden	  missen	  en	  daardoor	  vastlopen	  in	  hun	  leerproces.	  
Dit	  gaat	  dan	  bijvoorbeeld	  om	  vaardigheden	  zoals	  werkaanpak,	  samenwerken,	  zelfsturing,	  reflectie	  en	  
planning.	  	  
De	  kinderen	  voor	  de	  projectgroep	  worden	  door	  de	  leerkrachten	  in	  overleg	  met	  de	  intern	  begeleider	  
geselecteerd.	  Daarna	  zal	  er	  een	  gesprek	  met	  het	  kind	  en	  eventueel	  ouders	  plaatsvinden	  waarin	  een	  
duidelijk	  doel	  wordt	  gesteld	  voor	  een	  bepaalde	  periode.	  Deze	  worden	  aan	  het	  eind	  van	  die	  periode	  samen	  
geëvalueerd.	  
De	  projectgroep	  zal	  in	  drie	  periodes	  werken,	  waardoor	  er	  steeds	  andere	  kinderen	  in	  aanmerking	  kunnen	  
komen	  voor	  een	  plek.	  De	  communicatie	  hierover	  zal	  via	  de	  eigen	  groepsleerkracht	  lopen.	  	  

Leslie	  zal	  naast	  de	  projectgroep	  leerkrachten	  van	  de	  onderbouw	  begeleiden	  met	  een	  spreekuur	  en	  zorgen	  
voor	  voldoende	  verrijkingsmateriaal	  in	  de	  klas,	  dat	  gekoppeld	  is	  aan	  het	  thema.	  
Dinsdag	  10	  september	  zullen	  er	  gesprekjes	  plaatsvinden	  met	  de	  kinderen	  van	  de	  bovenbouwgroepen,	  en	  
dinsdag	  17	  september	  zal	  de	  projectgroep	  van	  start	  gaan.	  
Leslie	  zal	  eind	  september	  van	  start	  gaan	  op	  de	  woensdag.	  

We	  hopen	  u	  hiermee	  voldoende	  geïnformeerd	  te	  hebben.	  Tijdens	  de	  algemene	  ouderavond	  zal	  dit	  
onderwerp	  ook	  ter	  sprake	  komen.	  	  Mochten	  er	  vragen	  zijn	  of	  wilt	  u	  hierover	  in	  gesprek	  dan	  kunt	  u	  terecht	  
bij	  iemand	  uit	  ons	  leerteam;	  Marcel,	  Manon,	  Marijn,	  Sandra	  of	  Leslie.	  

Vriendelijke	  groet,	  

Marijn	  Klapwijk,	  mede	  namens	  het	  leerteam	  Talentbeleid.	  
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Verlof-‐   en  verzuimregel ing  
Regelmatig	  krijgen	  wij	  een	  aanvraag	  om	  verlof	  te	  verlenen	  aan	  uw	  zoon(s)	  en/of	  dochter(s).	  Het	  is	  goed	  om	  
te	  weten	  dat	  wij	  gebonden	  zijn	  aan	  een	  beleidsregel.	  Maar	  wat	  houdt	  die	  beleidsregel	  dan	  precies	  in?	  	  

In	  de	  	  beleidsregel,	  die	  begin	  juli	  2012	  in	  werking	  is	  getreden,	  worden	  de	  termen	  ‘specifieke	  aard	  van	  
beroep’	  en	  ‘andere	  gewichtige	  omstandigheden’	  uit	  de	  Leerplichtwet	  1969	  nader	  uitgelegd.	  Het	  gaat	  met	  
name	  om	  het	  verlof	  dat	  het	  hoofd	  van	  de	  school	  kan	  verlenen	  op	  grond	  van	  deze	  wet:	  wanneer	  wel	  en	  
wanneer	  niet?	  

Volgens	  deze	  beleidsregel	  kan	  bijvoorbeeld	  onder	  andere	  gewichtige	  redenen	  voor	  verlof	  worden	  verstaan:	  
verhuizen	  (één	  schooldag),	  het	  bijwonen	  van	  het	  huwelijk	  van	  een	  bloed-‐	  of	  aanverwant	  tot	  en	  met	  de	  
derde	  graad	  (één	  dag,	  twee	  of	  vijfdagen	  +	  trouwkaart)	  of	  het	  overlijden	  van	  een	  bloed-‐	  of	  aanverwant.	  De	  
schoolleider	  oordeelt	  over	  de	  gewichtige	  omstandigheden	  en	  de	  aanvraag	  is	  aan	  bepaalde	  eisen	  gebonden.	  

De	  beleidsregel	  geeft	  ook	  aan	  waarvoor	  in	  ieder	  geval	  géén	  extra	  verlof	  kan	  worden	  gegeven:	  
	  

• familiebezoek	  in	  het	  buitenland	  
• goedkope	  tickets	  in	  het	  laagseizoen	  
• omdat	  tickets	  al	  gekocht	  zijn	  of	  omdat	  er	  geen	  tickets	  meer	  zijn	  in	  de	  vakantieperiode	  
• vakantiespreiding	  
• verlof	  voor	  een	  kind,	  omdat	  andere	  kinderen	  uit	  het	  gezin	  al	  of	  nog	  vrij	  zijn	  
• eerder	  vertrek	  of	  latere	  terugkomst	  in	  verband	  met	  verkeersdrukte	  
• samen	  reizen/in	  konvooi	  reizen	  door	  bijvoorbeeld	  de	  Balkan	  
• kroonjaren	  
• sabbatical	  
• wereldreis/verre	  reis	  

	  Per	  1	  januari	  2012	  is	  de	  inspecteur-‐generaal	  van	  het	  onderwijs	  door	  de	  minister	  van	  OCW	  gemandateerd	  
een	  bestuurlijke	  boete	  op	  te	  leggen.	  De	  inspectie	  kan	  in	  mandaat	  een	  boete	  opleggen	  aan	  het	  bevoegd	  
gezag	  van	  de	  school	  of	  instelling	  ter	  hoogte	  van	  €	  1.000	  per	  overtreding,	  met	  een	  maximum	  van	  €	  100.000	  
per	  schooljaar.	  

	  Mocht	  het	  toch	  zo	  zijn	  dat	  u	  extra	  verlof	  nodig	  heeft	  dan	  is	  er	  altijd	  ruimte	  voor	  overleg.	  	  

Ziekmeldingen  e.d.   
Sinds	  de	  ingebruikname	  van	  Parro	  zien	  we	  dat	  u	  veel	  gebruik	  maakt	  van	  dit	  communicatiemiddel.	  Het	  is	  een	  
korte	  route	  om	  contact	  op	  te	  nemen	  met	  de	  leerkracht.	  Fijn	  dat	  dit	  zo	  goed	  gebruikt	  wordt.	  

We	  willen	  u	  vragen	  om	  ziekmelden	  en	  andere	  zaken	  die	  van	  belang	  zijn	  voor	  die	  dag	  nog	  wel	  telefonisch	  
door	  te	  geven.	  Het	  kan	  namelijk	  zijn	  dat	  een	  leerkracht	  die	  dag	  niet	  werkt	  of	  dat	  hij/zij	  het	  niet	  op	  tijd	  leest.	  
Het	  telefoonnummer	  van	  de	  school	  is	  033-‐2571205.	  
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Wespenupdate  
Afgelopen	  week	  hebben	  we	  met	  een	  hovenier	  gesproken	  die	  zijn	  advies	  heeft	  gegeven	  over	  hoe	  om	  te	  gaan	  
met	  de	  wespen.	  De	  bomen	  op	  dit	  moment	  knotten	  zou	  ervoor	  zorgen	  dat	  de	  bomen	  het	  niet	  overleven.	  In	  
december/januari	  worden	  de	  bomen	  aan	  de	  voorkant	  geknot	  maar	  dan	  vanwege	  het	  onderhoud	  van	  de	  
boom.	  	  

Met	  een	  week	  of	  twee	  zal	  het	  aantal	  wespen	  vanwege	  het	  weer	  aanzienlijk	  minder	  zijn,	  misschien	  zelfs	  wel	  
weg.	  Tot	  die	  tijd	  blijven	  we	  het	  afzetten	  en	  tevens	  kunnen	  we	  er	  een	  mooie	  natuurles	  aan	  besteden.	  	  

Schoolt i jden  
Graag	  attenderen	  we	  u	  nog	  even	  op	  de	  schooltijden:	  

Om	  8.20	  gaat	  de	  eerste	  schoolbel.	  De	  kleuters	  met	  hun	  ouders	  mogen	  dan	  de	  school	  
binnengaan.	  Dit	  om	  de	  rust	  te	  bewaren	  en	  te	  voorkomen	  dat	  zij	  onder	  de	  voet	  gelopen	  
worden	  door	  de	  grotere	  kinderen.	  Het	  is	  fijn	  als	  er	  voor	  hen	  de	  ruimte	  is	  om	  naar	  
binnen	  te	  lopen.	  

Om	  8.25	  gaat	  de	  tweede	  bel.	  De	  kinderen	  van	  de	  groepen	  3	  t/m	  8	  gaan	  dan	  naar	  binnen.	  

Om	  8.30	  begint	  de	  schooldag.	  De	  ervaring	  leert	  dat	  kinderen	  vaak	  nog	  later	  binnenkomen.	  Dit	  verstoort	  
onze	  les	  en	  die	  kinderen	  missen	  onderwijstijd.	  Alleen	  al	  5	  minuten	  per	  week	  is	  5	  x40	  weken=	  200	  minuten	  
per	  schooljaar.	  De	  kinderen	  in	  de	  bovenbouw	  zullen	  hier	  ook	  zelf	  op	  aangesproken	  worden.	  	  

Om	  14.15	  eindigt	  de	  schooldag	  en	  zullen	  de	  kinderen	  naar	  buiten	  komen.	  

Luizencontrole  
Deze	  week	  en	  volgende	  week	  worden	  in	  alle	  klassen	  de	  kinderen	  weer	  gecontroleerd	  
op	  neten	  en	  hoofdluis.	  Mochten	  er	  bij	  uw	  kind(eren)	  neten	  of	  hoofdluis	  
geconstateerd	  worden	  dan	  zal	  de	  leerkracht	  contact	  met	  u	  opnemen.	  Het	  is	  dan	  van	  
groot	  belang	  dat	  u	  als	  ouder	  maatregelen	  treft	  om	  de	  neten	  of	  hoofdluis	  zo	  snel	  als	  
mogelijk	  de	  kop	  in	  te	  drukken.	  Hoe	  u	  dit	  het	  beste	  kunt	  doen	  leest	  u	  op	  de	  site	  van	  
het	  RIVM:	  https://lci.rivm.nl/richtlijnen/hoofdluis	  	  	  	  

We	  zoeken	  nog	  ouders	  die	  willen	  helpen	  met	  luizenpluizen.	  U	  kunt	  zich	  aanmelden	  via	  onderstaand	  
mailadres.	  	  

Mochten	  er	  vragen	  zijn,	  stel	  ze	  gerust.	  Dit	  kunt	  u	  doen	  door	  een	  mailtje	  te	  sturen	  naar:	  
luizencontrolejoseph@gmail.com	  	  

Met	  vriendelijke	  groet	  namens	  de	  OAC,	  

Susan	  Knipping	  
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Aanmelden  nieuwe  leerl ingen  
Om	  ons	  de	  gelegenheid	  te	  geven	  de	  school	  goed	  te	  organiseren	  is	  het	  van	  belang	  dat	  wij	  tijdig	  weten	  welke	  
kinderen	  de	  school	  zullen	  gaan	  bezoeken.	  Daarom	  vraag	  ik	  u	  om	  uw	  kind	  voor	  het	  tweede	  levensjaar	  aan	  te	  
melden.	  Er	  zijn	  nog	  steeds	  meer	  aanmeldingen	  dan	  dat	  wij	  plekken	  kunnen	  bieden.	  Bijtijds	  aanmelden	  is	  
hierin	  van	  belang.	  U	  kunt	  hiervoor	  contact	  opnemen	  met	  onze	  office	  manager	  Anouschka	  Tiddens	  
(a.vdbeek@kpoa.nl).	  Bij	  een	  aanmelding	  hoort	  een	  aanmeldformulier.	  Heeft	  u	  wel	  eens	  genoemd	  dat	  er	  
een	  broertje	  of	  zusje	  naar	  school	  komt,	  dan	  is	  dat	  niet	  voldoende.	  Neemt	  u	  dan	  alsnog	  even	  contact	  op	  om	  
uw	  zoon/dochter	  aan	  te	  melden.	  	  	  	  	  

Als	  u	  in	  uw	  omgeving	  gezinnen	  weet	  die	  een	  school	  zoeken,	  wilt	  u	  dit	  dan	  met	  hen	  delen?	  Hartelijk	  dank.	  

Vanuit   de  wijk  
KOM,  KIJK  EN  DOE  MEE!  
Ballet	  of	  theater?	  Trompet	  of	  schilderen?	  Doe	  een	  proefles	  tijdens	  
de	  Open	  Deurenweken	  en	  maak	  je	  keuze!	  De	  Open	  Deurenweek	  	  
van	  Scholen	  in	  de	  Kunst	  vindt	  plaats	  van	  16	  t/m	  21	  september	  op	  
alle	  locaties	  van	  Scholen	  in	  de	  Kunst.	  Gratis	  toegang.	  

De	  Open	  Deurenweek	  is	  bedoeld	  om	  vrijblijvend,	  gratis	  deel	  te	  nemen	  of	  te	  kijken	  bij	  diverse	  cursussen,	  
rond	  te	  kijken	  in	  de	  cursusruimtes	  en	  sfeer	  te	  proeven.	  Het	  is	  tevens	  bedoeld	  als	  oriëntatie	  in	  het	  
veelzijdige	  aanbod	  en	  makkelijker	  tot	  een	  keuze	  te	  komen.	  Door	  zelf	  deel	  te	  nemen	  aan	  één	  van	  de	  vele	  
cursussen	  die	  dit	  seizoen	  van	  start	  gaan,	  is	  er	  alle	  gelegenheid	  daarover	  de	  nodige	  informatie	  in	  te	  winnen.	  
Dat	  kan	  o.a.	  ook	  door	  een	  praatje	  aan	  te	  knopen	  met	  de	  aanwezige	  docenten	  of	  cursisten,	  die	  ter	  plekke	  
aan	  het	  werk	  zijn.	  	  

Extra	  Open	  Huis	  
Voor	  kinderen	  (en	  hun	  ouders)	  die	  nog	  twijfelen	  over	  de	  keuze	  van	  een	  muziekinstrument,	  diverse	  
instrumenten	  willen	  uitproberen	  of	  kennis	  willen	  maken	  met	  docenten,	  organiseren	  we	  een	  extra	  open	  huis	  
op	  zondag	  15	  september,	  van	  13.00	  tot	  16.00	  uur	  in	  het	  Eemhuis.	  

www.scholenindekunst.nl	  	  	  	  

	  


