
  

 

  

 

Blaaaaaaaaas-instrument bespelen? 
Proberen is leren! 
 

De Twamêster en De Kriich gaan samen de uitdaging aan met twee nieuwe projecten.  
We gaan muzieklessen geven als naschoolse activiteit! 
 

Wist je dat leren muziek maken een positieve invloed heeft op leren? 
Leren op school kan hierdoor leuker worden en makkelijker gaan. 
 

De lessen worden gegeven met het doel op 26 november 2022 een concert te geven in De 
Bidler in Wergea. Dat betekent dat je in 9 lessen wordt voorbereid op je eerste optreden. 
 

Project 1 - Lessen voor leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 
De lessen worden op dinsdagmiddag gegeven in Us Doarpshûs in Wergea. De lestijden zijn 
tussen 15.30 en 17.30 uur. Naar aanleiding van het aantal aanmeldingen wordt er een 
indeling gemaakt. 
Data waarop de lessen worden gegeven worden zijn: 

 20 en 27 september 

 4, 11 en 25 oktober (geen les in de herfstvakantie) 

 1, 8, 15 en 22 november 
Het concert (samen met De Kriich) is op zaterdag 26 november in De Bidler. 
 

Project 2 - Lessen voor leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 samen met een volwassene 
Een helemaal nieuwe mogelijkheid is om les te krijgen samen met een volwassene, 
bijvoorbeeld met een grootouder, een ouder, grote broer of zus, buurtgenoot.  
Samen beginnen en samen oefenen.  
Welke volwassene heeft zin in deze unieke kans om samen met een kind deze uitdaging 
aan te gaan? 
 

Kosten 
De deelnemersbijdrage, van zowel project 1 als project 2, is € 50,-- per persoon. Hiervoor 
krijg je een instrument in bruikleen, krijg je les en doe je mee aan het concert. De andere 
kosten worden betaald met subsidies van fondsen, die willen investeren in muzieklessen!  
 
Aanmelden 
Het aanmeldingsformulier vóór dinsdag 13 september 2022 inleveren op school of mailen 
naar a.kooistra@gmail.com. Heb je vragen, dan kun je altijd via dit mailadres contact 
opnemen met Akke Kooistra. Even bellen kan ook: tel. 06-30909374. 
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