21 oktober 2022

kubus krant
Hij ziet er ineens anders uit die nieuwsbrief. Dat is wellicht even wennen. Maar dat is nu eenmaal
mijn ‘ding’ zoals dat heet. De eerste weken op de Kubus zitten er alweer op en ik voel mij net als

mediatoren

jullie kinderen kind aan huis. Zo snel kan het gaan. Iedereen bij naam kennen lukt al een 🤏
beetje. Ik zal nog vaak mogen oefenen en van je fouten mag je leren zegt men tegenwoordig
heel wijs.

De Vreedzame school

zie pagina 4

In oktober zijn we gestart met blok 2.

leste mert

We lossen con icten zelf op
Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor.
Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij
het leven horen.

Kinderen zijn 3 en 4

Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat.

november vrij. En 2

Hoe los je op een positieve manier conflicten op?

november staat de

Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing?

school al in de sferen van

Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene kind wil
winnen ten koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de

Leste Mert (zie ook
pagina 2)

verliezer.
De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen
denken over een oplossing. We noemen dat ‘afkoelen’.
Kinderen begrijpen heel goed waarom afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met
het zoeken naar een oplossing.

activiteiten
Nee geen aparte
bijlagen, maar alles in
één geheel - goed
verder lezen dus.

1

2

7

VREEDZAME SCHOOL

SINTERKLAAS

AGENDA

We lossen het zelf op

een eerste
aankondiging

niet op de voorpagina
maar wel in de krant
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21 oktober 2022

Sinterklaas.
Zaterdag 12 november zal Sinterklaas weer naar Nederland komen. De intocht zal
dit jaar in Hellevoetsluis zijn. Op vrijdag 2 december zal Sinterklaas ook weer een
bezoek brengen aan de kinderen van de Kubus. De groepen 1 t/m 4 zullen een
gezellige viering hebben met Sint en zijn pieten en de groepen 5/m 8 maken
surprises voor elkaar. Met de groepen 1 t/m 4 zullen we het sinterklaasjournaal
volgen, vanaf maandag 7 november, te zien op NPO 3 om 18.00 uur. Er volgt nog
meer info over de verschillende Sint activiteiten. We gaan er weer een gezellig
feest van maken met elkaar.

Het is een terugkerend thema omdat het belangrijk is
voor veel leuke dingen in en om de school: de
ouderbijdrage. Jullie ontvingen vandaag ook een
verzoek om die te betalen. Dan kunnen de ouders en
de school samen aan de slag voor weer een leuk

🎁
en een sfeervolle Kerst 🎄
Sinterklaasfeest

Kleintje Leste Mert
Woensdag 2 november is weer onze kleintje leste mert. Het is een dag met de gewone school jden, van 8:30
uur tot 14:00 uur (groep 8 tot 14:15). Helaas zal deze dag er ook dit jaar anders uitzien. Het is een markt
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voor en door de kinderen. Wij vieren deze mert dus zonder de ouders, opa’s en oma’s.
De groepen 5 t/m 8 hebben kraampjes in de klassen en leerpleinen met tweedehands speelgoed,
spullen, etenswaren en snoep. De groepen 1 t/m 4 hebben deze dag een aangepast programma in
de klas en zullen onder begeleiding van de hogere groepen in kleine groepjes de markt bezoeken.
Een grote tas voor al het gekochte speelgoed is natuurlijk een aanrader. Alleen de kinderen uit de
groepen 1 t/m 4 kunnen muntjes verdienen met spelletjes in het bso-lokaal en handvaardigheid
lokaal. Alle kinderen krijgen startgeld, de groepen 1 t/m 4 krijgen 5 muntjes en de groepen 5 t/m 8
krijgen 2 muntjes.
Voor alle kinderen komt er een bakje po ertjes en een glaasje aanmaak.
We bouwen dit jaar de markt op op woensdag 2 november van 8:30 uur tot 10:30 uur. En vervolgens
duurt de markt van 10:45 uur tot 13:00 uur. Dan allemaal opruimen en om 14:00 uur naar huis.
Het zou erg leuk zijn om de tradi e met boerenkleding in ere te houden, dus klompen, kielen, rode
zakdoeken en overalls mogen gewoon aangetrokken worden.

Vanuit de samenwerking met Actief Maas en Waal organiseren we op vrijdag 18 november en
vrijdag 25 november een dansclinic i.s.m. SJAH uit Horssen voor de groepen 1/2, 3 en 4. 18
november zijn alle groepen 1/2 aan de beurt. Vrijdag 25 november komen de groepen 3 en 4
aan bod. De danslessen worden verzorgd in de speelzaal.
Van nature houden kinderen van dansen. Het is leuk om te doen en gee nog meer plezier wanneer
zij dat samen kunnen doen met anderen. Bewegen op het ritme van de muziek is ook goed voor de
ontwikkeling van de motoriek en het s muleert hun crea viteit en expressiviteit. Dans is een
makkelijke en toegankelijke manier van bewegen.
SJAH zal op eigentijdse wijze, met dansvormen die passen bij hun leeftijd, de kinderen
kennis laten maken met dans.
* Voor de leerlingen van groepen 1 t/m 4; zorg dat je lekker zittende kleding draagt op 18
of 25 november, zodat je optimaal kan dansen!
Wilt u meer weten over SJAH, kijk dan op:
https://www.actiefmaasenwaal.nl/dansstudio-horssen-sjah
NEEM OOK EEN KIJKJE OP SJORS SPORTIEF VOOR ALLE OVERIGE SPORTIEVE/CREATIEVE MOGELIJKHEDEN IN DE GEMEENTE.
De kinderen gaan het vast erg leuk vinden!
Wij hopen dat ook u de inzet van SJAH kunt waarderen.
Namens het team van IKC de Kubus,
Met sportieve groet,
Maikel Wetters – Combinatiefunctionaris Actief Maas en Waal

VERLOF
De regels voor verlof zijn helder omschreven. We houden ons daarbij zo goed en kwaad als het
kan aan wat de wet ons voorschrijft. Die regels zijn op website en in de schoolgids te vinden. Je
kunt een aanvraag voor vrijstelling schoolbezoek eenvoudig via Parro naar school sturen. Je krijgt
dan antwoord van ons. Die berichtenuitwisseling is belangrijk voor ons in het gesprek wat we met
de leerplicht hebben over verzuim. We kunnen dan aantonen dat we zuiver hebben gehandeld.
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Streetwise
Dinsdag 29 en woensdag 30 november staan in het teken van
Streetwise. Dit is een verkeerseducatieprogramma van de
ANWB. In dit programma leren kinderen op een verantwoorde
manier omgaan met verkeerssituaties. Dit gebeurt door middel
van een praktijkles die in de meeste gevallen wordt gegeven
door medewerkers van de ANWB.
De groepen 1 en 2 gaan aan de slag met het onderdeel TOET TOET dat de eigen leerkracht geeft. Hierin staan het
herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met oversteken centraal. Daarnaast leren ze waarom het zo
belangrijk is om een kinderzitje en autogordel te gebruiken.
Bij het onderdeel BLIK EN KLIK voor de groepen 3 en 4 ligt de nadruk op wat kinderen zelf kunnen doen om hun
veiligheid in het verkeer te vergroten. Ze leren veilig oversteken en begrijpen waarom ze in de auto een gordel en
kinderzitje moeten gebruiken.

HALLO AUTO leert de kinderen van de groepen 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die
remweg. Kinderen nemen zelf plaats op de bijrijderstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het dragen
van een veiligheidsgordel en gebruik van kinderzitje/zitverhoger komt in deze les aan bod.

TRAPVAARDIG traint de kinderen van de groepen 7 en 8 in praktische fietsvaardigheid. De leerlingen fietsen over een
uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op. Hiermee worden de kinderen
o.a. voorbereid op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. De kinderen gebruiken hiervoor hun eigen fiets. Dit
moet natuurlijk wel een deugdelijk exemplaar zijn.
Meer informatie over wanneer welke groep aan de beurt is ontvangen jullie tegen die tijd.

Mediatoren
Vandaag hebben een aantal leerlingen van groep 6 de training tot leerlingmediator afgerond.
Na drie bijeenkomsten waarin ze veel geleerd en vooral veel geoefend hebben, hebben ze
hun diploma gehaald! Van harte gefeliciteerd! Na de herfstvakantie zullen zij aan de slag
gaan.
De volledige groep leerlingmediatoren bestaat dit schooljaar uit de volgende leerlingen:
6A

Sanne

Hayden

Jackie

6B

Roos

Fleur

Floris

6C

Roza

Marit

Fayenne

7A

Pip

Kate

Lieke

7B

Floor

Esmee

Job

7C

Bram

Julia

Emma

8A

Wouter

Mijntje

Zoë

8B

Evi

Dylano

Kian

8C

Tess

Finet

Dylan
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Swee

Nieuws van de MedezeggenschapsRaad (MR)
Eerste gesprek met management team was constructief en vooruitkijkend
Vorige week donderdag, 13 oktober, heeft de MR een goede overlegbijeenkomst gehad met René van Eijk, directeur a.i. en Linda van Elk, teamleider groep 5-8.
Jan Janssen was helaas ziek.
We hadden veel op het programma staan dus we hebben het in deze nieuwsflits bij de hoofdpunten gehouden.
Vrijwillige ouderbijdrage
Tijdens de vergadering hebben we de vrijwillige ouderbijdrage, voor het schooljaar 2022-2023, met elkaar vastgesteld op 36 euro per kind. We hebben veel
moeite genomen om, ondanks gestegen kosten, de vrijwillige ouderbijdrage niet verder te laten stijgen dan vorig schooljaar. Omdat in het begin van het
schooljaar 2021-2022 vanwege de corona activiteiten niet door konden gaan, hebben we in december 2021 de ouderbijdrage van 39 euro bijgesteld op 27,50
euro. We begrijpen dat jij als ouder mogelijk ook financieel uitdagende tijden tegemoet gaat. We willen dan ook benadrukken dat de ouderbijdrage bijdrage
vrijwillig is. Dat neemt niet weg dat deze wel zeer welkom is om leuke en zinvolle activiteiten voor onze kinderen te kunnen blijven organiseren.
Schoolgids 2022 – 2023
De MR heeft uitgebreid stilgestaan bij de schoolgids. De schoolgids is een verplicht boekwerk dat elementen bevat van een mooie marketing folder voor
toekomstige ouders, praktische informatie voor huidige ouders en verplichte informatie over schooltijden, roosters, klachtenregeling, ondersteuning voor ouders
en leerlingen, enzovoort. In overleg met René en Linda hebben we vastgesteld dat de schoolgids op een flink aantal punten aangepast moet worden om beter
aan te sluiten bij de behoefte van (toekomstige) ouders. Daarnaast vindt de MR het van belang dat de schoolgids een weergave is zoals het er ook echt aan
toegaat op school. Waarbij we graag zaken zo concreet mogelijk willen hebben. De MR zal daarom uitgebreide schriftelijke inbreng doen op het concept waarna
de school het herschrijven van de schoolgids voortvarend zal oppakken. Je zult daarom nog even geduld moeten hebben voor je de nieuwe schoolgids in handen
hebt. De MR denkt dat het dit wachten waard zal zijn.
Schoolondersteuningspro el
Onze school heeft ook een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit document is een verplichting in het kader van passend onderwijs. Dit profiel bevat de visie op
ondersteuning van leerlingen (en ouders) van de school en welke ondersteuningsmogelijkheden school biedt. Er staat ook in wat school zelf in ondersteuning kan
bieden. En welke ondersteuning vanuit het samenwerkingsplatform Tussen de Rivieren van samenwerkingsverband PO Stromenland geboden kan worden. Onze
school is onderdeel van dit samenwerkingsverband.
In goed overleg hebben we besloten om het SOP – dat in november 2021 is gemaakt en nu pas aan de orde komt – maar even te laten voor wat het is. We
richten onze aandacht op het maken van een vernieuwde versie die dan voor het nieuw kalenderjaar kan worden vastgesteld. We zullen daar net als op de
schoolgids inhoudelijke inbreng op geven.
Coronadraaiboek
We ondervinden zelf inmiddels ook weer de gevolgen van oplopende coronabesmettingen. Naast het vervelende van er ziek van zijn, maakt het ook dat we inmiddels in
scenario twee (van de vier) zijn aanbeland (zie o.a. https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/). Op Groeisaam niveau is er voor alle scenario’s een zogenaamd “draaiboek
covid-19 groeisaam” gemaakt. Dat is moment nog bij de Gemeenschappelijke MR en College van Bestuur in bespreking.
Er zijn voor scenario 3 en 4 nog aanvullende afspraken op het niveau van IKC De Kubus nodig. Het gaat dan ondermeer om het vaststellen van cohorten, looproutes,
verspreide start- en stoptijden per cohort, thuisonderwijs etc. Cohorten zijn over het algemeen ingedeeld op leerjaar. Klassen die in hetzelfde cohort zitten mogen
bijvoorbeeld samen buiten spelen. We hebben suggesties gedaan om de aanvullende afspraken duidelijker en logischer te maken. School neemt onze suggesties mee.
Zodra het coronadraaiboek van Groeisaam de nitief is, zal school deze aan alle ouders sturen.
Wil je een vergadering bijwonen?
Dat kan. Een agendapunt aandragen voor de vergadering? Ook dan kan. Onze eerstvolgende vergadering is donderdag 17 november oktober. We starten om 19.30 uur in
de lerarenkamer van IKC De Kubus. Wil je langskomen, laat het even weten via MRikcDeKubus@groeisaampo.nl. Je kunt tot 7 november agendapunten aandragen. We
zullen je daarna op de hoogte stellen van wat er op de agenda staat.
Vergaderschema
De MR zal dit schooljaar op donderdagen bijeenkomen. Hieronder staan de vergadermomenten:
1. Donderdag 13 oktober 2022
2. Donderdag 17 november 2022
3. Donderdag 15 december 2022
4. Donderdag 26 januari 2023
5. Donderdag 2 maart 2023
6. Donderdag 6 april 2023
7. Donderdag 25 mei 2023
8. Donderdag 15 juni 2023
We wensen je een jne herfstvakantie toe!
Hartelijke groeten van de MR,
Cindy Schuurmans, leerkracht groep 5b, secretaris
Gertjan Tommel, ouder Julianne (groep 3a) en Florian (groep 5b), voorzitter
Ilse Engels, leerkracht groep 4b, plaatsvervangend voorzitter
Leonie Boomsma – Waanders, ouder Nynke (groep (1/)2d)
Maarten Hooghof, ouder Niels (groep 1(/2)e) en Thomas (groep 4c), penningmeester
Marco Straten, ouder Tess (groep 5a) en Maud (groep 7a)
Marjolijn van Thiel, leerkracht groep 7a
Otto Klein Velderman, ouder Teun (groep (1/)2a) en Nora (4a)
Renée Coopmans, leerkracht groep 4a
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covid fase 2
lichtgroen
algemeen

IKC de Kubus

Wij wassen onze handen met water en zeep.

Wij volgen ons gewone lesrooster.

Wij hoesten en niesen in onze elleboog.

Kinderen in quarantaine halen na afloop - indien nodig - hun lessen in.

Wij doen een zelftest bij covid - achtige klachten.
Wij hebben daarvoor zelftesten beschikbaar.
Wij halen op vrijwillige basis de noodzakelijke prikken.

Leerkrachten maken daarvoor afspraken.
Wij bieden maatwerk in overleg binnen onze mogelijkheden.
De wet op de leerplicht is daarbij leidend.
Wij beschermen ons kwetsbare personeel waar nodig.

en verder
-

is in elk lokaal een CO 2 meter

-

ventileren wij waar mogelijk

-

zijn er nog geen beperkende maatregelen (denk aan looproute, onderlinge afstand en toegankelijkheid)

tot slot
De richtlijnen van het RIVM en de stichtingen Groeisaam/KION bepalen onze uitgangspunten.
De beslisboom volgen bij twijfel ! is slim "
Openheid en goede communicatie is belangrijk.
Mis je iets meldt het ons.

Deze fase is op dit moment actief
datum: oktober 2022
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DINSDAG
31

WOENSDAG
1

DONDERDAG
2
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7

8

start typetuin groep

muziek groepen 6 & 7

9

15

4
vrij

10

11

17
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24

25

1

2

muziek groep 4
16

inloop groepen 3 - 8
21

3
vrij
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14
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mr vergadering
22

23
muziek groepen 4

28
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Sinterklaas
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studiedag - kinderen vrij
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Kalender November 2022 Sjors Sportief
Sport

Wie

Wat

Waar

Voor wie

Open/vol

Badminton BC Druten
Badminton
Druten
7 t/m 12 jaar
Open
Dansen
Hupsakee
Dansen
Wamel
4 t/m 12 jaar
Open
Dansen
Hupsakee
Danstoppers
Wamel
4 t/m 12 jaar
Open
Dansen
Sandance
Dans
Dreumel
6 t/m 12 jaar
Open
Dansen
Sjah
Dans
Horssen
4 t/m 12 jaar
Open
Dansen
’s Heeren Loo
Dansen special
Druten
12 t/m … jaar
Open
Fitness
’s Heeren Loo
Fitnessclub special
Druten
12 t/m … jaar
Open
Hockey
Hockeyclub Druten Hockey
Druten
6 t/m 12 jaar
Open
Judo
Tora
Judo
Boven-Leeuwen
4 t/m 12 jaar
Open
Judo
Tora
Judo aangepast
Boven-Leeuwen
4 t/m … jaar
Open
Judo
’s Heeren Loo
Judoclub special
Druten
12 t/m … jaar
Open
Kickboksen HuxSport
Kickboksen
Ben-Leeuwen
7 t/m 12 jaar
Open
Kickboksen Kickboxing Druten
Weerbaarheidstraining
Druten
6 t/m 12 jaar
Open
Paardrijden Kid Sense
Pony Power
Deest
6 t/m 12 jaar
Open
Paardrijden SF Equine
Pony fun/learning
Altforst
5 t/m 12 jaar
Open
Scouting
Don Bosco
Scouting
Ben-Leeuwen
4 t/m 12 jaar
Open
Sport
KPJ
Open sportavond
Afferden
8 t/m 12 jaar
Open
Sport
Sportinstuif
Sportinstuif special
Ben-Leeuwen
12 t/m … jaar
Open
Sport
Ontspanningsclub
Sport & spel
Ben-Leeuwen
12 t/m … jaar
Open
Survival
Storm Outdoor
Survivalrun
Deest
10 t/m 12 jaar Open
Tafeltennis Trumelo
Tafeltennis
Dreumel
6 t/m 12 jaar
Open
Tennis
Appal
Tennis
Appeltern
7 t/m 12 jaar
Open
Tennis
ATC
Tennis
Alphen
7 t/m 12 jaar
Open
Tennis
Bolete
Tennis
Boven-Leeuwen
4 t/m 12 jaar
Open
Tennis
Gaensacker
Tennis
Maasbommel
7 t/m 12 jaar
Open
Tennis
Lewabo
Tennis
Ben-Leeuwen
4 t/m 12 jaar
Open
Staat jouw activiteit niet op de kalender, maar wil je wel een kijkje nemen. Neem gerust contact op met
de aanbieder in Sjors Sportief/Creatief en wie weet kan je alsnog terecht!
Voor het complete overzicht, zie www.meedoeninmaasenwaal.nl/doelgroepen
* Open/vol: De actuele stand van aanmeldingen is het moment van publiceren. Het kan zijn dat in de
tussentijd andere activiteiten vol zijn. Wil je meedoen, neem gerust contact op met de betreffende
aanbieder.
Aanmelden kan via www.meedoeninmaasenwaal.nl
Heel veel succes en plezier tijdens het ontdekken van jullie talenten!
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Kalender November 2022 Sjors Sportief
Sport

Wie

Wat

Waar

Tennis
Tennis
Tennis
Turnen
Turnen
Voetbal
Voetbal
Voetbal

LTC de Gelenberg
LTC Dreumel
LTC Horssen
Druturnia
Fortis
AAC Olympia
Aquila
Avios DBV

Tennis
Tennis
Tennis
Turnen jongens/meisjes
Turnen
Voetbal
Voetbal
Voetbal

Voor wie

Open/vol

Druten
4 t/m 12 jaar
Open
Dreumel
4 t/m 12 jaar
Open
Horssen
6 t/m 12 jaar
Open
Puiflijk
4 t/m 12 jaar
Open
Ben-Leeuwen
4 t/m 12 jaar
Open
Altforst / Horssen 5 t/m 12 jaar
Open
Dreumel
4 t/m 12 jaar
Open
Alphen /
5 t/m 12 jaar
Open
Maasbommel
Voetbal
DIO
Voetbal
Druten
7 t/m 12 jaar
Open
Voetbal
DSZ
Voetbal
Boven-Leeuwen
5 t/m 12 jaar
Open
Voetbal
FC Peuter prof
Voetbal
Druten
4 t/m 8 jaar
Open
Voetbal
Leones
Voetbal
Ben-Leeuwen
4 t/m 12 jaar
Open
Voetbal
SCP
Voetbal
Puiflijk
7 t/m 12 jaar
Open
Voetbal
Unitas
Voetbal
Wamel
4 t/m 12 jaar
Open
Voetbal
Unitas
Voetbal+
Wamel
12 t/m … jaar
Open
Voetbal
Victoria SCD
Voetbal
Afferden / Deest
4 t/m 12 jaar
Open
Voetbal
Voetbalschool
Techniektraining
Druten
8 t/m 12 jaar
Open
Volleybal
Atalante
Volleybal
Horssen
7 t/m 12 jaar
Open
Volleybal
Boemerang Komeet Volleybal
Druten
4 t/m 12 jaar
Open
Volleybal
Isala
Volleybal
Ben-Leeuwen
6 t/m 12 jaar
Open
Volleybal
Siok
Volleybal
Boven-Leeuwen
9 t/m 12 jaar
Open
Volleybal
Touché
Volleybal
Dreumel
6 t/m 12 jaar
Open
Wandelen
’s Heeren Loo
Wandel-duwclub special Druten
12 t/m … jaar
Open
Zwemmen
Fitnesclub
MegaSpetters
Druten
6 t/m 8 jaar
Open
Zwemmen
’s Heeren Loo
Zwemclub special
Druten
12 t/m … jaar
Open
Zwemmen
Zv Gelenberg
Zwemmen
Druten
6 t/m 12 jaar
Open
Staat jouw activiteit niet op de kalender, maar wil je wel een kijkje nemen. Neem gerust contact op met
de aanbieder in Sjors Sportief/Creatief en wie weet kan je alsnog terecht!
Voor het complete overzicht, zie www.meedoeninmaasenwaal.nl/doelgroepen
* Open/vol: De actuele stand van aanmeldingen is het moment van publiceren. Het kan zijn dat in de
tussentijd andere activiteiten vol zijn. Wil je meedoen, neem gerust contact op met de betreffende
aanbieder.
Aanmelden kan via www.meedoeninmaasenwaal.nl
Heel veel succes en plezier tijdens het ontdekken van jullie talenten!
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Kalender November 2022 Sjors Creatief
Activiteit Wie

Wat

Waar

Voor wie

Open/vol

Computer
Muziekles
Muziekles
Muziekles
Muziekles
Muziek+
Muziekles
Muziekles
Muziekles

Computerclub special
Algemene Muzikale Vorming
Bugel, cornet, gitaar
Keyboard, piano, saxofoon
Muziek & Beweging
Muziek speciaal
Keyboard
Blaasinstrumenten
Muziekinstrument, orkest

Druten
Druten
Druten
Druten
Druten
Druten
Dreumel
Dreumel
BenedenLeeuwen
Afferden
Puiflijk
Druten

12 t/m … jaar
6 t/m 8 jaar
7 t/m 12 jaar
7 t/m 12 jaar
7 t/m 12 jaar
7 t/m 12 jaar
7 t/m 12 jaar
7 t/m 12 jaar
7 t/m 12 jaar

Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open

6 t/m 12 jaar
8 t/m jaar
8 t/m jaar

Open
Open
Open

Muziekles
Muziekles
Zingen

’s Heeren Loo
De Nieuwe Muziekschool
De Nieuwe Muziekschool
De Nieuwe Muziekschool
De Nieuwe Muziekschool
De Nieuwe Muziekschool
Yvonne Verschuren
Muziekvereniing Alphen
Muziekvereniging Koning
Willem III
Muziekvereniging Eendracht
Muziekvereniging Arezzo
Zing YES

Blokfluit, saxofoon
Muziek
Adem- en stemtechniek

Staat jouw activiteit niet op de kalender, maar wil je wel een kijkje nemen. Neem gerust contact op met
de aanbieder in Sjors Sportief/Creatief en wie weet kan je alsnog terecht!
Voor het complete overzicht, zie www.meedoeninmaasenwaal.nl/doelgroepen
* Open/vol: De actuele stand van aanmeldingen is het moment van publiceren. Het kan zijn dat in de
tussentijd andere activiteiten vol zijn. Wil je meedoen, neem gerust contact op met de betreffende
aanbieder.
Aanmelden kan via www.meedoeninmaasenwaal.nl
Heel veel succes en plezier tijdens het ontdekken van jullie talenten!
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