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WEETJES:

 Annuleren voor 15 mei
 Adviesformulieren retour
uiterlijk deze week
 Rapporten worden na de
meivakantie uitgedeeld
 Ma 25 mei Pinksteren
 5 juli t/m 23 augustus:
zomervakantie

AGENDA
zo 31 mei
zo 7 juni
za 13 &
zo 14 juni
zo 21 juni
wo 24 juni
do 25 juni
za 27 juni
Zo 28 juni

Koopzondagconcert
Aladdin
Muziekconcours
viool & cello
Choreografie
wedstrijd
Popavond P60
Slotuitvoering
Blazersklas
Auditie musical
Koopzondagconcert

T/M ZOMERVAKANTIE
HET IS NOG NIET TE LAAT
Piano-, viool-, of gitaarles… zelfs als je het
als kind nooit gedaan hebt, is het goed om
op latere leeftijd een instrument te leren
bespelen. Het blijkt een goed wapen te
zijn tegen ouderdomsaandoeningen zoals
Alzheimer. Bekijk het volwassenenaanbod
op onze website of in onze folder en neem
gerust contact met ons op voor meer
informatie.
LEERLIJN
De Muziek- en Dansschool biedt vanaf
het nieuwe schooljaar een doorgaande
leerlijn muziek aan voor het
basisonderwijs. Scholen krijgen met dit
abonnement digitale lessen die de
groepsleerkrachten zelf kunnen geven
èn een aantal muziek- en danslessen
van docenten van de muziekschool. De
Muziek- en Dansschool wil hiermee het
muziekonderwijs op basisscholen
stimuleren.
TOETSEN EN RAPPORTEN
In april hebben ruim 200 leerlingen hun
toets gedaan. Allen hebben hun diploma
ontvangen. Gefeliciteerd! Enkele
leerlingen gaan de toets nog in juni doen,
wij wensen hen alvast succes.
De leerlingen instrumentaal & vocaal t/m
16 jaar die geen toets hebben gedaan,
ontvangen allemaal in mei/juni een
rapport van hun docent.

Klik hier voor alle VSP data

Op 30 april is de school weer
beoordeeld en kunnen u
meedelen dat het
kwaliteitskeurmerk is verlengd!

CURSUSJAAR 2015-2016
Voor de meivakantie hebben alle
leerlingen instrumentaal een adviesbrief
thuisgestuurd gekregen. Op dit formulier
staat het advies van de docent voor het
volgende cursusjaar. Het is belangrijk dat u
dit formulier voor 15 mei ondertekend aan
ons terugstuurt, anders staat uw kind niet
ingeschreven voor volgend cursusjaar en
kunnen wij geen plek garanderen.
Afmeldingen kunt u nog tot 15 mei
doorgeven op hetzelfde formulier.
Nieuw volgend cursusjaar:
 DJ-cursus (10-12 jaar)
 Voorbereidend Musical (groep 1 & 2)
 Voicetraining (8-12 jaar)
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PRODUCTIEKLAS: Aladdin
Op zondag 7 juni is in de kleine zaal van
Schouwburg Amstelveen de musical
Aladdin te zien. Kaarten zijn vanaf 27
mei te koop bij de balie (na 12:00 uur).

Wil jij in 2016 ook graag een rol in een
echte musical en ben jij tussen de 9 en 18
jaar? Schrijf je dan in voor de
productieklas. De audities voor de
productie in 2016 - FAME - zijn op
zaterdag 27 juni.
INTERIM PERIODE
Per 1 april is Jantien Westerveld niet
langer directeur van de Muziek- en
Dansschool Amstelveen. Zij heeft een
nieuwe uitdaging gevonden bij Stichting
Stimulering Muziekonderwijs. We
verwachten na de zomervakantie een
geschikte opvolger te hebben gevonden.
Wij bedanken Jantien voor haar inzet in
de afgelopen 8 jaar.

KOOPZONDAGCONCERTEN
Op zondag 31 mei - 11:30 uur
verzorgen onze pianodocenten in
onze eigen zaal weer een prachtig
concert, met in het voorprogramma
piano ensembles. Op zondag 28 juni 11:30 uur spelen de gitaardocenten
en hun ensembles.

