
Gratis 

kennismakingsles 

 
Voor wie: voor 
(groot)ouders en verzorgers 
die met hun baby, dreumes 
of peuter muziek willen 
maken. 
Door wie: Ans Hofer 
 
Wanneer/waar: 
maandagmorgen 14 januari 
a.s. in De Klif Pijlpuntstraat  
Nijmegen(-Oosterhout) 
vrijdagmorgen 18 januari 
a.s. in De Bolster           
Kastanjehof 51 in Nijmegen 
 
Aanmelden 
Via het formulier op 
www.ansjepansje.nl 
Doe mee en meld je aan! 
 
Vragen via 
ansjepansje@xs4all.nl of  
06-26727845  

 Zing je graag met je kind en 
kom je niet verder dan ‘Slaap 
kindje slaap’? Of zing je graag 
met je (klein)kind en vind je 
ook dat muziek een positieve 
invloed heeft op zijn/haar 
ontwikkeling? 
 

Kom dan naar een 
 Muziek-op-Schoot cursus 

bij Ansjepansje ! 

  

 

 
 

 

 

muziek 

-op- 

schoot 
 

 
 

 

 

www.ansjepansje.nl 

http://www.ansjepansje.nl/
mailto:ansjepansje@xs4all.nl


Waarom deze 

cursus? 

Jonge kinderen zijn al erg 
gevoelig voor muziek. Door 
te luisteren en te zingen 
worden ook spraak- en 
taalontwikkeling 
gestimuleerd. Ook nodigt 
muziek uit om te bewegen. 

 een muzikale basis al op 
zeer jonge leeftijd 

 bevordert de sociaal-
emotionele ontwikkeling 
van je kind 

 de band met je kind 
wordt versterkt 

 les van een 
gecertificeerde docent 

 

 Muziek-op-schoot-

cursus 
 
Wil je graag samen met je 
baby, dreumes of peuter 
nieuwe liedjes, versjes en 
muzikale spelletjes leren? Dan 
is dit precies de cursus die je 
zoekt! 

Je zal met je (klein)kind veel 

plezier beleven aan de cursus 
Muziek-op-Schoot, samen met 
andere ouders en hun 
kinderen. 

Baby’s, dreumesen en peuters 
vinden het heerlijk als er met 
hen gezongen en gespeeld 
wordt. Ook thuis is het 
gemakkelijk om hier mee 
verder te gaan, want aan het 
eind van elke bijeenkomst 
krijg je de liedjes mee voor in 
het muziekboekje. 

 Data winter-cursus 

 
 

8 lessen op: 
Maandagochtend in De Klif 

21 en 28 januari, 4,18 en 25 
februari, 4, 11 en 18 maart 

2013 
  
 
 

Vrijdagochtend in De Bolster 
25 januari, 1, 8 en 22 

februari, 1, 15 en 22 maart 
2013 

 
 
Afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen zullen er per 
locatie 1, 2 of 3 groepen 
gemaakt worden. 
 

Kosten 
€ 75,- per cursus 

(incl. muziekboekje) 

 


