BESTE OUDERS,
Uw zoon of dochter krijgt dit cursusjaar op school muziekles. Na de lessen in de klas kan hij of zij zich inschrijven voor
een naschools vervolg via Brede School Veldhoven.
Onderstaand een kort overzicht van de lessenseries.
Wij wensen uw kind veel plezier met de muzieklessen!
Coördinatoren onderwijs muziekschool Art4U

MUZIEK EN BEWEGING OP SCHOOL

MUZIEK EN BEWEGING NA SCHOOL

Kleuters bewegen graag op muziek, dat gaat vaak

Als kleuters eenmaal gestart zijn met muziek maken,

al vanzelf. Een docent van Art4U geeft 10 lessen van

houden ze niet zomaar meer op! Daarom is er na de

30 minuten (om de week) in de klas waarin kinderen

lessenserie in de klas een programma waarin kinderen

spelenderwijs kennis maken met de basiselementen van

ook na schooltijd door kunnen gaan met zingen,

muziek. In de week dat onze docent niet in de klas komt

dansen en luisteren.

geeft de eigen juf of meester een muziekles. Zo zijn de

De lessen sluiten goed aan op de lessen die ze op

kleuters minimaal 20 weken in het jaar actief bezig met

school al hebben gehad. Aan de hand van thema’s

muziek op school.

leren ze tegenstellingen in muziek kennen: hoog en

We zingen liedjes, spelen op ritme-instrumentjes, dansen

laag, lang en kort, hard en zacht, langzaam en snel.

en beelden dingen uit. Daarbij werken we elke les met

In de lessen van 45 minuten gebruiken ze eenvoudige

een thema, zoals lente, het weer, vakantie of dieren.

muziekinstrumenten, zelfgemaakte instrumentjes en

De lessen ontwikkelen de cognitieve, motorische en

andere materialen om ontdekkend en spelend met

muzikale vaardigheden van de kleuters. We zorgen er

muziek bezig te zijn.

daarbij natuurlijk voor dat ze op een inspirerende manier

Kinderen

kennismaken met muziek!

Veldhoven (www.bredeschoolveldhoven.nl) worden

kunnen

hiervoor

ingeschreven.

Meer informatie? Kijk op www.art4u-kunsteducatie.nl
Like ons: www.facebook.com/art4u.kunsteducatie

via

Brede

School

