
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Agenda 
 
Vrijdag 24 januari Rapporten 
Maandag 27 januari Start nieuwe stappen 
Donderdag 13 februari Ontdek Je Talenten Middag – alle klassen  
Woensdag 19 februari Podiumochtend stap 1/2/3, groep 6 en 8A 
Donderdag 20 februari Ontdek Je Talenten Middag – stap 7 t/m groep 8 
Vrijdag 21 februari Carnaval 
Vrijdag 21 februari Vrije middag 
21 feb. t/m 1 mrt. Voorjaarsvakantie 

Jarig? Gefeliciteerd! 
 
22 januari  Chelsey Cornelissen stap 1/2/3 
24 januari  Feline Jansen stap 6  
 
 
 

 
Fijne voorleesdagen! 
 

 
 
Voorlezen daagt uit om zelf te gaan lezen én het is 
gezellig. Tijdens de Nationale Voorleesdagen 2020 (van 
22 januari t/m 1 februari 2020) krijgt voorlezen in de 
klas extra aandacht. Bij u thuis ook? Uitgeverij Zwijssen 
zette vijf mooie boeken op een rijtje die erg geschikt 
zijn om voor te lezen of om samen met kinderen te 
lezen. Bekijk de top 5!  

Acht voorleestips op een rij 
 

 
 
Hoe pak je dat aan als ouder, voorlezen? Welke 
kinderboeken zijn geschikt om voor te lezen? Diverse 
tips van Uitgeverij Zwijssen (ook van andere ouders!) op 
een rijtje. Zo kunt u thuis op uw gemak aan de gang! 
Lees alle tips. 
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Schoolfruit voor aankomende week 
 

 
 
 
 

 
1 appel per leerling 1 zak waspeen per 4 leerlingen 1 mango per 4 leerlingen 
gem. 104 gr. per leerling gem. 125 gr. per leerling gem. 83 gram per leerling 

 

 
 
 
Muzie kvereniging PWA start nieuwe  
‘Music Kids’ cursus 
 
Wilt uw kind de muzikale wereld ontdekken? Welkom in 
basisopleiding ‘Music Kids’ van PWA! Muziekvereniging PWA uit 
Elst start op donderdagmiddag 5 maart 2020 een nieuwe 
opleiding waarin de basis wordt gelegd voor de muzikale 
vorming. De succesvolle blokfluitcursus ‘Music Kids’ wordt verzorgd door Jetty Dokter. 
 
Jetty is afgestudeerd op dwarsfluit en schoolmuziek aan het conservatorium in Arnhem en voor zang aan de Schumann 
Academie in Zwolle. Jetty geef les aan de plaatselijke harmonieën in Huissen, Bemmel en Elst. Tevens is zij werkzaam als 
muziekdocente in Bemmel en Haalderen. Met haar creatieve aanpak, ervaring en enthousiasme heeft PWA de juiste 
docente weten te vinden voor de ‘Music Kids’. 
 
De lessen 
De ‘Music Kids’ cursus van PWA bevat 15 lessen van 45 minuten. De lessen zijn op donderdagmiddag van 16.15 uur tot 
17.00 uur in basisschool de Sunte Werfert te Elst. De cursus is bedoeld voor kinderen van groep 3 t/m 8 van de 
basisschool. Het cursusgeld bedraagt € 19 per maand. Tijdens de eerste les ontvangt elke deelnemer een eigen blokfluit 
en lesboek. De kosten hiervoor bedragen eenmalig € 20. 
 
Oriëntatie 
In 15 lessen wordt de basis gelegd van de muzikale vorming en wordt ruim aandacht gegeven aan oriëntatie om 
eventueel door te kunnen stromen naar een ander muziekinstrument. Tijdens de cursus zullen er instrument-
presentaties plaatsvinden zodat de kinderen kennis kunnen maken met verschillende instrumenten. 
 
Wilt u uw kind aanmelden voor deze cursus of heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar jeugdpwa@gmail.com.  
 
Naast de blokfluitcursus ‘Music Kids’ heeft PWA ook de mogelijkheid om muzieklessen te volgen voor saxofoon, 
koperinstrumenten (trompet, hoorn, bariton, trombone), dwarsfluit en klarinet. Voor meer informatie hierover kunt u 
mailen naar jeugdpwa@gmail.com.  
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