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Muziekles heeft
positieve effecten op de
ontwikkeling van taalen rekenvaardigheid.

Muziekaanbod in de BSO

Instrumentaal | 8-12 jaar
Kinderen van 8-12 jaar kunnen bij ons
muziek leren maken met een instrument.
We maken gebruik van de muzikale basis
die de kinderen in de zanglessen hebben
aangeleerd. De kinderen zullen kennismaken

met strijk-, blaas- en ritme-instrumenten
en samenklank-instrumenten zoals gitaar
en keyboard. In de beginfase starten we met
viool (melodie) en gitaar (samenklank). Later
zullen ook andere instrumenten volgen.

Voor alle BSO-kinderen

In samenwerking met ‘Hallo Muziek’ biedt SKDH muzikale activiteiten
voor verschillende leeftijdsgroepen. De muzieklessen worden gegeven
door vakdocenten.

Muziek is plezier en ontwikkeling
Creativiteit
Samen zingen en muziek maken geeft
kinderen enorm veel plezier. Alle delen van
de hersenen worden actief bij het bespelen
van een instrument. Dat stimuleert de
creativiteit van het kind enorm.

Muziek verbindt. Het is de
taal die iedereen spreekt.
Het draagt bij aan de ontwikkeling van
hun emotionele intelligentie, sociale
vaardigheden en de grote en fijne motoriek.

Zang & ritme | 4-12 jaar
Het onderdeel zang en ritme is er voor
kinderen van 4 t/m 7 jaar en
voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.
In beide leeftijdsgroepen leren de kinderen
alle muzikale vaardigheden die belangrijk
zijn voor het muziek maken. Zowel voor
het zingen als voor het leren bespelen van
een instrument. Slagwerkinstrumenten en
klankstaven worden ingezet voor bv. zuiver
leren zingen en ontwikkelen van ritme.

De muzieklessen worden op donderdag
gegeven op BSO-locatie de Poolster.
De lessen zijn toegankelijk voor alle
BSO-kinderen. Heeft u interesse in
muziekles op een andere dag? Laat het
ons weten! Bij voldoende belangstelling
breiden wij het muziekaanbod uit.

Prijzen muzieklessen
Zang & ritme 4 t/m 7 jaar (0,5 uur)				
Zang & ritme + instrumentaal 8 t/m 12 jaar (totaal 1 uur)

€ 3,50 per week
€ 9,50 per week

Voorwaarden
•

•

Indien uw kind meedoet aan de muziekles op zijn/haar opvangdag, dan zorgt SKDH
voor het vervoer tussen de eigen BSO-locatie en De Poolster. De kinderen die niet
op hun vaste opvangdag aan een muziekles deelnemen, brengt u zelf, een kwartier
voor de starttijd, naar de muziekles. Na afloop dient u uw kind tijdig op te halen.
Voor de muziekles geldt een maand opzegtermijn.

Aanmelden of meer informatie?

Neem bij vragen en voor aanmelden van uw kind(eren) contact op met
Harmke Fennema, projectmedewerker muziek. Of stuur ons uw vraag of
aanmelding per e-mail aan arrangementen@skdh.nl

 (0223) 614 202 |  arrangementen@skdh.nl | www.skdh.nl
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