Ter attentie van leerlingen uit derde kleuterklas, eerste, tweede,
derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar van Basisschool
Bloemendaal en hun ouders
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uw kenmerk

ons kenmerk

Speciaal aanbod ACADEMIE MUZIEK en WOORD en DANS in BLOEMENDAAL!
Beste ouders van leerlingen uit derde kleuterklas, eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar,
Profiteer van het aanbod en laat jullie kinderen aansluitend aan de schooluren muziek- en woord- en
danslessen volgen in de lokalen van onze basisschool! Voorafgaand kunnen zij onder toezicht (en gratis!)
een vieruurtje opeten op school! Hierbij opgave van de lesmomenten! Zoals je leest kunnen kinderen
muziek en dans combineren!
INITIATIE MUZIEK en WOORD en DANS voor 6- en 7-jarigen: een speelse kennismaking!
maandag
van 15u45 tot 16u45
voor kinderen van het eerste leerjaar en tweede leerjaar!
INITIATIE DANS voor 6- en 7-jarigen: voor wie meteen echt wil leren dansen!
dinsdag
van 15u45 tot 16u45
voor kinderen van derde kleuterklas, eerste en tweede leerjaar!
ALGEMENE MUZIKALE VORMING voor kinderen vanaf het derde leerjaar
maandag
van 15u45 tot 16u45 én vrijdag van 15u45 tot 17u45.
KINDERKOOR voor kinderen vanaf het eerste tot en met het zesde leerjaar!
vrijdag
van 16u45 tot 17u45.
DANS KLASSIEK en HEDENDAAGS voor kinderen vanaf het derde leerjaar
dinsdag
van 16u45 tot 17u45 én vrijdag van 15u45 tot 16u45
dinsdag
van 16u45 tot 17u45 én vrijdag van 17u45 tot 18u45 voor kinderen die ook muziek volgen!
Voor inschrijvingen kan je tot uiterlijk 30 september terecht in de Jozef Van Craenstraat 4; op weekdagen
van 15u tot 20u en op zaterdagen van 9u tot 12u. Het inschrijvingsgeld bedraagt 65 euro voor een volledig
schooljaar en 107 euro indien je muziek en dans combineert. Alle info vind je op www.academieschoten.be.
Met resterende vragen kan je in de academie terecht!
met vriendelijke groeten

Lisbeth Wolfs (Academie) en Rita Lauwers en Sofie Dirix (directie Basisschool Bloemendaal)

