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Nummer 7 
28 mei 2021 
E-mail school: 
administratie@sthenricus.nl 

 

 

Vrijdag 2 juli    Rapporten 

Vrijdag 9 juli    Laatste schooldag leerlingen om 13:00 uur vrij 

Maandag 12 juli t/m 15 augustus Zomervakantie 
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Geachte ouders en/ of verzorgers, 

 

Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is voor ons erg belangrijk. 

Om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden is uw mening voor ons van belang. 

Om u in de gelegenheid te stellen ons te informeren over hetgeen u belangrijk, waardevol en 

plezierig vindt aan onze school, èn op welke punten verbetering plaats zou moeten vinden, 

krijgt u binnenkort een uitnodiging via de mail voor een vragenlijst. 

 

Deze ouder-tevredenheids-peiling komt vanuit het systeem ‘Werken met kwaliteit’. Uw 

antwoorden worden volledig anoniem verwerkt binnen dit systeem. 

 

In de week van 24 mei t/m 6 juni kunt u de vragenlijst invullen. De vragenlijst kan op een 

computer binnen de school ingevuld worden of thuis. 

 

Bij de start van het nieuwe schooljaar zullen wij de uitslag van de peiling bekend maken. 

Alvast bedankt voor het invullen. 

 

Directeur X 

 

 
 

 

 

 

 
 

Onder de noemer Music Meets biedt Muziekschool Amsterdam gratis een aantal 

vrolijke online workshops en muziekvoorstellingen voor kinderen. 

Lekker actief een half uurtje zingen, dansen, trommelen, luisteren én lachen! 

Van een band in je broekzak tot een zingend speelgoedkonijn en het Grote Peuter 

Sambabal, dát is Music Meets! Eens per maand gooit Muziekschool Amsterdam haar 

digitale deuren wagenwijd open en wordt de rode loper uitgerold. Ontdek ook wat 

voor geks je allemaal met je stem kunt doen of trommel lekker op je rommel. 

Of je nu ervaring hebt op een instrument, of niet, of je 3 óf 12 jaar oud bent: met Music 

Meets kom je ruimschoots aan je broodnodige dosis muziekvitamines! 
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De komende editie van Music Meets is speciaal in de meivakantie gepland. 

 

En dit staat er op het programma! 

 

Zaterdag 8 mei 2021 

  *   10:00- 10:45: Muziek met peuters online (1-3 jr): Swing mee met het Grote Peuter 

Sambabal meer info & aanmelden<https://www.muziekschoolamsterdam.nl/live/music-

meets/8-mei-2021-muziek-met-peuters-online-1-tm-3-jaar/> 

  *   12:00-12:30: Spelen met muziek online (4-6 jr.) Stoelriemen vast, we gaan op muzikale 

wereldreis  meer info & aanmelden<https://www.muziekschoolamsterdam.nl/live/spelen-

met-muziek-online/> 

  *   14:00-14:30: Ontdek je instrument online (6-7 jr.) Ontdek het bekendste instrument ever: 

je stem meer info & aanmelden<https://www.muziekschoolamsterdam.nl/live/music-

meets/8-mei-2021-ontdek-je-instrument-online/> 

  *   16:00-16:30: Workshop Ritme van de stad (8+) Ontdek de ritmes in je eigen huis meer 

info & aanmelden<https://www.muziekschoolamsterdam.nl/live/music-meets/8-mei-2021-

workshop-ritme-van-de-stad/> 

 

zondag 9 mei 2021 

  *   12:00-12:30: Kindervoorstelling Alles voor Jonathan (al.)  Jonathans' speelgoed komt elke 

dag stiekem tot leven meer info & 

aanmelden<https://www.muziekschoolamsterdam.nl/live/music-meets/9-mei-2021-

muzikale-kindervoorstelling/> 

  *   14:00-14:30: Workshop Bandlab (10+) Band in je broekzak: ontwikkel je digitale 

muziekskills meer info & aanmelden<https://www.muziekschoolamsterdam.nl/live/music-

meets/9-mei-2021-workshop-bandlab/> 

 

Alle workshops en voorstellingen zijn gratis via Zoom te volgen. 

 

Hartelijke groet en alvast een fijne meivakantie gewenst! 

 

U kunt ook de link gebruiken van de muziekschool: 

https://www.muziekschoolamsterdam.nl/live/music-meets/ 
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