BESTE OUDERS,
Uw zoon of dochter krijgt in deze periode muziekles op school. Na de lessen in de klas kan hij of zij zich inschrijven
voor een naschools vervolg via Brede School Veldhoven en daarna tot aan de zomervakantie nog op de muziekschool.
Onderstaand vindt u een kort overzicht van de lessenseries.
Wij wensen uw kind veel plezier met de muzieklessen!
Coördinatoren onderwijs muziekschool Art4U
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Meer informatie? Kijk op www.art4u-kunsteducatie.nl
Like ons: www.facebook.com/art4u.kunsteducatie

