
Betreft: Muziekinitiatie Schelle: lessen, repetities, concerten, activiteiten mei/juni 2018 

 

 

Beste ouders, 

 

Jullie kinderen kregen reeds 2 lessen muziekinitiatie van mij. Ik ben Lotte Van Havere, leerkracht AMV, samenzang, 

kinderkoor en coördinator AMV in de academie van Hemiksem. Ik zal de lessen muziekinitiatie overnemen van 

Liesbet Moeremans voor de rest van het schooljaar.  

 

Graag geef ik jullie een overzicht van de lessen, repetities, concerten en activiteiten voor de maanden mei en juni.  

 

Op zaterdagvoormiddag 16/06 is het infodag in de academie. Die ochtend mogen wij tijdens de 

instrumentenvoorstelling een liedje zingen met begeleiding van de leerkrachten instrument van onze academie. 

Aansluitend is er een instrumentenbeurs waarop jullie alle instrumenten kunnen uitproberen. Ouders zijn van harte 

uitgenodigd om te komen luisteren vanaf 10u en aansluitend de instrumentbeurs te bezoeken met de kinderen. 

 

Op woensdag 27/06 sluiten we het schooljaar af met een groot concert, de Laatste Nootjes. Daar zullen wij samen 

met de samenzangklassen 3 liedjes zingen. 

Hiervoor moeten we uiteraard nog veel repeteren in de klas en op het podium. Hieronder kan je alle 

oefenmomenten vinden. 

Ook houden we hiervoor op woensdag 20/06 een knutselnamiddag om versiering voor de zaal te maken. Die middag 

maken we extra feestelijk door een feestbuffetje te voorzien. Hiervoor mogen jullie allemaal iets lekkers meenemen. 

 

Kaarten voor de Laatste Nootjes kan je online bestellen via de website!! (een paar weken voor het concert) 

 

OVERZICHT MEI/JUNI 

di. 15/05            Geen les (lesverplaatsing naar infodag 16/06) 

di. 22/05            16u – 17u les muziekinitiatie 

di. 29/05            16u – 17u les muziekinitiatie 

di. 05/06            16u – 17u les muziekinitiatie 

di. 12/06            16u – 17u les muziekinitiatie 

za. 16/06           9u Repetitie  

10 optreden op de infodag (ouders zijn van harte welkom!!!) 

10u30 instrumentenbeurs 

di. 19/06            Geen les (lesverplaatsing naar knutselnamiddag 20/06) 

wo. 20/06          14u – 15u Knutselnamiddag voor de laatste Nootjes in Hemiksem.  

Za. 23/06           9u – 10u Repetitie Laatste Nootjes in Hemiksem 

Di. 26/06            17u – 18u30 Generale repetitie Laatste Nootjes in Hemiksem (geen les om 16u) 

Wo. 27/06         18u Slotconcert Laatste Nootjes                               

 

Kan u mij onderstaand strookje terug ingevuld bezorgen of een mail sturen aan lotte.van.havere@skynet.be, a.u.b.? 

 

Vriendelijke groeten, 

Juf Lotte 

 

 

NAAM LEERLING: _________________________________________________________________________ zal  

− wel/niet* deelnemen aan de infodag op za. 16/06 9u, 

− wel/niet* deelnemen zijn aan de knustelnamiddag op  wo. 20/06 14u – 15u, 

− wel/niet* deelnemen aan de repetitie op za. 23/06 9u – 10u, 

− wel/niet* deelnemen aan de infodag op di. 26/06 17u – 18u30, 

− wel/niet* deelnemen aan de Laatste Nootjes op wo. 27/06 18u, 

* schrappen wat niet past 


