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OVERZICHT
Algemeen
Bovenbouw (5-8)
21ste eeuw leren
Overig

Algemeen / Persoonlijke noot

De beste wensen
voor 2018 namens
alle mensen van de
Kees!
Inmiddels is het jaar alweer een stukje
begonnen. We hopen dat het voor u en uw
kinderen een mooi, leerzaam en vooral
gezond jaar mag worden!
Voor mij is het echt een nieuw begin op
deze school. Ik ben warm ontvangen en
met heel veel plezier begonnen. Aan de
kinderen heb ik me op de eerste dag al
even voorgesteld, maar u bent misschien
ook nieuwsgierig?
Ruim 46 jaar geleden ben ik geboren,
volgens de kinderen ben ik dus al
behoorlijk oud! Ik woon samen met mijn
man en drie (grote) kinderen in Doorn,
waar ik veel geniet van de bossen omdat
wandelen een grote hobby van mij is.
Het is mijn 24e jaar in het onderwijs,
waarin ik gestart ben als leerkracht. In de
loop van de jaren ben ik bouwcoördinator,
adjunct-directeur en directeur geweest op
verschillende scholen.
En nu mag ik werken op deze fijne school
in Vleuten. De komende weken zal ik
gebruiken om de school en alles eromheen
goed te leren kennen. Mijn werkdagen zijn
ma t/m don.
Ik kijk uit naar de fijne samenwerking met
het team, de kinderen en u als ouders.
Cecile Tulen

Algemeen / Muziekproject
Vleuten
De eerste fase van het muziekproject
2017-2018 is inmiddels afgerond. Na
de herfstvakantie zijn de
basismuzieklessen gegeven in de
groepen 5 en/of 6 Onze
muziekdocenten Bert, Eric, Gideon en
Thomas hebben de muzieklessen met
veel plezier gegeven.
We hadden zeer geslaagde
ouderavonden voor alle betrokken
scholen met een goede opkomst. Fijn
om zoveel enthousiasme bij de ouders
te zien. Ook door de directie en
leerkrachten van de groepen worden
we elk jaar weer hartelijk ontvangen.
Zij kennen inmiddels ons project en
ervaren het enthousiasme bij hun
leerlingen. Zij onderkennen hiermee
het belang van muziekonderwijs op
school. Ons project is hierbij van
toegevoegde waarde.
In de eerste serie muzieklessen leggen
we een basis voor de muzikale
ontwikkeling van de kinderen. We
zingen met elkaar en besteden daarbij
aandacht aan hoe je een liedje beter
kan laten klinken, bijvoorbeeld door
inzingoefeningen met elkaar te doen.
En natuurlijk leren we over de
verschillende houten en koperen
blaasinstrumenten. Hoe ziet zo’n
instrument eruit? Hoe klinkt het? Hoe
moet je blazen? En wat leuk is het dan
voor de kinderen om dat zelf te mogen
uitproberen. We kregen bezoek van
muzikanten van Harmonieorkest
Vleuten. Zij vertelden over hun
ervaringen bij het maken van muziek
op hun instrument en lieten natuurlijk
ook iets horen. De kinderen hebben
geleerd over verschillende soorten
orkesten. En hoe belangrijk een
dirigent is voor een orkest. Maar ook
over het slagwerk. We hebben
ritmespelletjes gedaan en op het klein

slagwerk een muziekstuk gespeeld.
Tenslotte hebben we een begin
gemaakt met het lezen van
muzieknoten. Maar bovenal hebben we
heel veel plezier beleefd aan het
samen muziek maken!
We zijn nu in een volgende, tweede
fase beland. De kinderen die dit
wilden, hebben zich inmiddels
opgegeven voor de groep instrument
lessen. Deze lessen worden gegeven
gaan de tweede week van januari van
start. Vande Kees Valkensteinschool
zijn dit:
Op trompet: Tiesse
Op hoorn: Guus
Op hobo: Jasmijn en Sverre
We wensen alle muzikanten heel veel
succes! De muzieklessen op de scholen
worden hervat na de
voorjaarsvakantie. Dan zullen we
toewerken naar het grootse
eindoptreden op vrijdagmiddag 20 april
2017. Hierover later meer. Noteert u
de datum vast in uw agenda? We
blijven u op de hoogte houden!
Namens de projectleiding, Robert,
Lysbeth, Margreet en alle
muziekdocenten
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