Nieuwsbrief

Januari 2016

Beste leerlingen, verzorgers en ouders,
In de eerste plaats de allerbeste wensen voor 2016. Wij wensen jullie/u
een gelukkig, gezond en muzikaal jaar toe.
Nieuwsbrief
Via deze nieuwsbrief wordt actuele informatie over het muziekproject
HAA…in de Maat verspreid. Het is enige tijd geleden dat de laatste
nieuwsbrief is verschenen. Er zijn nu een aantal nieuwe ontwikkelingen die
we aan jullie/ u willen vertellen.
Binnen – en buitenschools programma
In 2016 vindt er een binnenschools - en buitenschools programma plaats.
 Het binnenschools programma
Het binnenschools programma bestaat uit de reguliere muzieklessen
(zie bijlage muziekkalender) en de afsluitende concerten op 24 juni.
Afsluitend optreden schooljaar 2015-2016
Het afsluitend optreden van schooljaar 2015 - 2016 van het
muziekproject vindt plaats op 24 juni 2016.
Het thema is “Ik kan het niet alleen…..”. Het concert staat in het teken
van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Het wordt een modern en
swingend optreden met een spelelement waarvan de voorrondes
plaatsvinden tijdens de (muziek)lessen. We gaan nu nog niet teveel
verklappen….In een volgende nieuwsbrief lichten we weer een tipje van
de sluier op.
We willen het optreden binnen de sfeer van de “Olympische Spelen”
aankleden. Het zou fijn zijn als we daarbij hulp van u (ouders en
verzorgers) zouden kunnen krijgen.
Heeft u interesse neemt u dan a.u.b. contact op met Jenny Aarnoudse.
Via mail waarnoudse@zeelandnet.nl of telefonisch 06- 20140741.
Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor.
 Het buitenschools programma
In 2016 hebben we voor het eerst een buitenschools programma. Dit is

mede naar aanleiding van het succesvolle kerstoptreden (zie de
website) en het samenwerkingsverband met Spelenderwijs.
Leerlingen nemen deel aan het buitenschools programma op vrijwillige
basis. Inschrijven gaat via bijgaand inschrijfformulier. Indien een
leerling niet deel kan/mag nemen aan een activiteit horen we dat
graag. De activiteiten zijn in eerste instantie voor de leerlingen van
groep 7 en 8. Per activiteit geven we op de website HAA…in de Maat
aan welke activiteiten eventueel leerlingen van groep 3 tot en met 6,
die deelnemen aan het muziekproject, deel kunnen nemen aan de
activiteit. Ons streven is als vanzelfsprekend om daar waar mogelijk de
leerlingen deel te laten nemen.
Wat gaan we doen?
9 april
28 mei
8 juli
15 oktober
17 december
22 december
???

Play in Pius X school te Steenbergen
Gezamenlijk optreden met Opleidingsorkest en
Samenspelgroep van OVM in Odeon
Zomerconcert met Spelenderwijs (bevriend
muziekproject) in Steenbergen
High Tea in Oud Vossemeer
Kerstoptreden in Oud Vossemeer
Kerstoptreden bij de senioren en kerstviering (en op
school daar waar aan de orde)
En……we gaan ons inschrijven bij de Efteling om ook
daar dit jaar op te treden. Spannend … we hopen
dat we mogen komen

Voor meer informatie over de inhoud van de verschillende activiteiten
verwijzen we u graag naar de website.
Voor een aantal optredens gaan we extra repeteren. Daar maken we
een gezellige boel van. De extra repetities zullen plaatsvinden op de
zaterdagmiddag. De definitieve data staan te zijner tijds op de website.
Voor het buitenschools programma vragen we een geringe bijdrage. De
kosten voor het volledige programma bedragen € 15. Dit vanwege de
kosten die gemaakt worden. Denk hierbij aan limonade, frietjes
enzovoorts. Daar waar leerlingen van groep 3 tot en met 6 deel kunnen
nemen zullen daar waar aan de orde de financiële bijdrage per activiteit
weergegeven worden. Dit zal slechts een gering bedrag zijn voor de
eventueel te maken kosten.

Je kunt je opgeven voor het buitenschools programma bij Diedeke en
Guusje Hageman middels aanmeldformulier.
Website
Graag verwijzen wij u naar de website www.haa-indemaat.nl. Op de
website treft u allerlei informatie aan. Denk aan informatie met betrekking
tot de muzieklessen, muziekdocenten, huiswerk ,oefeningen, links naar
muziek, wetenswaardigheden van het muziekproject enzovoorts. Tevens
treft u op de website een link aan naar “sponsorkliks”. Wij zouden het op
prijs stellen als u bij online aankopen, daar waar mogelijk, gebruik zou
willen maken van “sponsorkliks” via onze website. Van iedere aankoop
door u doneert de organisatie, waar u uw aankoop heeft gedaan, een
financiële bijdrage aan het muziekproject. Bij voorbaat hartelijk dank
hiervoor.
Acties
De banketstaven actie heeft weer een mooi bedrag van € 462,50
opgeleverd. Jongens en meisjes enorm bedankt voor jullie inzet. In het
bijzonder Wessel, Rebecca en Iris. Jullie hebben de meeste staven
verkocht. Super! En u ouders/ verzorgers hartelijk dank dat u deze actie
heeft gesteund.
Een nieuwe actie is de verkoop van strandtassen, schoudertasjes,
muziektassen enzovoorts. Deze actie heeft als doel het onderhouden en
aanschaffen van muziekinstrumenten voor de leerlingen van (uiteindelijk)
de groepen 1 tot en met 8.
Tot zover weer de actuele informatie.
Heeft u nog vragen dan horen wij dit graag van u. Neem gerust contact
op.

Hartelijke groet.
Namens Stichting HAA…in de Maat,
Walter Siol (06-29556313) & Jeannette Hageman (06-29387281)
(Projectleiding)

