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Beste ouders en kinderen van groep 5, 6, 7 en 8, 
 
Op zaterdag 14 juli 2018 organiseren Schoonebeek in Actie en muziekvereniging De Bazuin het 
SportSpektakel Schoonebeek 2018. Een van de onderdelen daarvan is de Muzikale Jeugd Zeskamp. 
Die is bestemd voor alle kinderen van groep 5 t/m 8. Het wordt heel leuk! 
 
We willen alle kinderen uit deze groepen vragen om hier aan mee te doen.  
Vorm een groepje van 4-6 vriendjes en/of vriendinnetjes en vraag een ouder om jullie coach te zijn. 
Alle teams krijgen van de Schoonebeker middenstand een shirt met opdruk. Ook krijgt iedere 
deelnemer een lekker verrassingspakket en een kadootje. Genoeg redenen dus om mee te doen! 
 
Geef je op via onderstaand briefje met daarop de naam, mailadres, adres en telefoonnummer van de 
coach en het aantal kinderen die in het groepje zitten. Je mag ook een eigen naam bedenken voor je 
team, maar dat hoeft niet.  
Lever dit briefje uiterlijk vrijdag 29 juni op school in of geef je op via de website van Schoonebeek in 
Actie: www.schoonebeekinactie.nl. Daar kun je ook nog meer informatie vinden over deze zeskamp.  
 
We zouden het heel leuk vinden als jullie meedoen! 
 
Werkgroep Kids, Schoonebeek in Actie 
Muziekvereniging De Bazuin 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
NAAM COACH (VOLWASSENE): ________________________________________________________ 

 

E-MAILADRES: ______________________________________________________________________ 

 

ADRES:____________________________________________________________________________ 

 

TELEFOONNUMMER:_________________________________________________________________ 

 

AANTAL KINDEREN:______     (EVENTUEEL) NAAM TEAM:____________________________________ 

 
Dit briefje kun je tot uiterlijk vrijdag 29 juni op school in leveren 

Opgave via de website www.schoonebeekinactie.nl is ook mogenlijk 

 

 

http://www.schoonebeekinactie.nl/
http://www.schoonebeekinactie.nl/


Muzieklessen 2018Muzieklessen 2018--20192019 

 

Informeer of meld je aan via 
secretarisdebazuin@hotmail.nl 

Wetenschappers tonen aan! Muziek maken: 

Vermindert concentratieproblemen | Bevordert schoolprestaties | 
Stimuleert de intelligentie | Verbetert sociaalgedrag 

www.debazuinschoonebeek.nl 

Individuele muzieklessen in Schoonebeek 
Bugel  |  trompet  | saxofoon  | bariton  | hoorn  

Kleine trom | drumstel | xylofoon  | marimba | pauken 

 
Wekelijks individueel les van 20 minuten. 

Na enkele maanden kun je al samenspelen in een orkest 
met de andere leerlingen.  

Vanaf € 300,-  

voor een heel seizoen!! 

incl. instrument in bruikleen 
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