Beste muziek leerling,
Je gaat nu beginnen aan muzieklessen op een echt muziekinstrument. Je krijgt de les niet
van je eigen meester of juf, maar van een meester of juf van Muziekschool Waterland.
Je zult merken dat het heel gezellig is
om met elkaar muziek te maken. Om
goed te kunnen leren en om het fijne
lessen te hebben moeten we wel een
paar dingen met elkaar afspreken.
-

Luister goed naar wat de
muziekmeester of –juf vertelt en
wat hij (of zij) aan
je vraagt. Als iedereen door
elkaar praat of zingt of speelt,
dan duurt het lang voordat je
echt kan beginnen met
samenspelen.

-

Doe goed mee met de les. Misschien moet je in het begin even wennen aan je
instrument, maar dat geeft niks. Je zal ook wel eens een foutje maken. Ook dat is niet
erg, want daar kan je juist van leren. Als een ander kind een foutje maakt is dat ook
niet erg, want ook dáár kan je van leren. En misschien kan jij je buurman of
buurvrouw wel een beetje helpen.

-

Om muziek te leren maken moet je oefenen. Daarom mag je het instrument ook mee
naar huis nemen. Probeer elke dag even te oefenen, dat werkt het beste. En vergeet
het instrument niet mee naar school te nemen op de dag dat je muziekles hebt.

-

Heel erg belangrijk is dat je goed voor je instrument zorgt. Een muziekinstrument is
heel duur en als je er niet voorzichtig mee omgaat, of als je het verkeerd gebruikt,
kan het stuk gaan. Je muziekmeester of –juf zal je vertellen hoe je het instrument het
beste kan behandelen. Er is een apart lesblad waar alvast een paar belangrijke dingen
opstaan. Lees dit goed.

-

Doe de lesbladen in een aparte multomap voor de
muzieklessen. Ook deze map zal je in de les nodig
hebben en neem je dus steeds mee naar de lessen.

Als iedereen zich aan deze afspraken houdt, dan worden het
heel leuke muzieklessen en kunnen we een mooi concert geven
voor de vaders en moeders.

Als je meer wilt weten over je instrument of over de lessen en concerten, kijk dan op de
website www.muziekschoolwaterland.nl. Rechtsboven op de site onder ‘inloggen’ kun
onder ‘lesmateriaal’ van alles vinden over jouw instrument.
Willen jij en/of je ouders op de hoogte blijven van Muziekschool nieuws? Like dan onze
Facebookpagina: www.facebook.com/MuziekschoolWaterland.
Met vriendelijke groeten van alle muziekmeesters en -juffen van Muziekschool
Waterland

