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Bussum    |    Naarden  

 

Muziek met Peuters,  

Danslessen, Theaterles, 

Muziek voor Kleuters,  

Kraak de Code 
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MUZIEK MET PEUTERS 

Elk seizoen proberen wij op meerdere locaties van Koningskinderen de 

cursus Muziek met Peuters te geven en met groot succes. Ook vanaf 

september 2022 proberen wij dit weer te realiseren. 

Muziek met Peuters is een cursus zonder ouders en voor kinderen  

tussen de 2 en 4 jaar oud. Tijdens deze cursus maken de peuters op een 

zeer eenvoudige manier kennis met muziek. De kinderen zingen,  

trommelen, klappen, dansen en stampen en leren zo spelenderwijs de 

taal van muziek.  

Deze cursus bestaat uit 14 lessen van elk 45 minuten en is te volgen voor € 140,- per kind. Uitnodiging om 

deel te nemen en om je kind in te schrijven ontvang je per mail of app via Koningskinderen. Als je kind niet 

op de desbetreffende dag op de kinderopvang zit, dan mag hij/zij wel meedoen maar moet gebracht en  

gehaald worden. Peuters worden door Koningskinderen niet naar verschillende locaties gereden. 

THEATERLES 

DANSLES 

Theaterlessen worden gegeven op de vestiging Sterrendaalders. Deze lessen zijn voor jongens en meisjes 

tussen de 4 en 8 jaar oud. Tijdens de lessen leren de kinderen zingen, bewegen en toneel spelen. De  

lessen worden elke dinsdagmiddag gegeven. De leerlingen geven in december en aan het einde van het  

seizoen een voorstelling in theater Concordia. Groepen starten vanaf 6 kinderen.   

Op 6 september is er een open les waaraan alle leerlingen van Koningskinderen mogen meedoen. Zie kopje 

vervoer als je kind op een andere locatie zit. Lessen starten vanaf dinsdag 13 september met 3 proeflessen  

voor € 25,-. Na de 3de proefles is het mogelijk om op te zeggen per mail. Horen wij niets, dan stroomt je  

dochter/zoon automatisch door naar de jaarcursus. 

4 t/m 6 jaar  16.00 - 16.45 uur  

7 t/m 9 jaar  16.45 - 17.30 uur 

Op de vestiging Sterrendaalders worden danslessen gegeven zijn de Peuterdans, Algemene dansvorming en 

Show/Jazzdans. De danslessen zijn op de maandagmiddag. Groepen starten vanaf 6 kinderen. Open les is op 

maandag 5 september en de cursus start vanaf 12 september. 

Lessen starten vanaf maandag 12 september met 3 proeflessen  voor € 25,-. 

2 t/m 3 jaar  Peuterdans    15.00 - 15.45 uur 

4 t/m 6 jaar  Algemene dansvorming  16.00 - 16.45 uur 

7 t/m 10 jaar  Show/Jazz    16.45 - 17.30 uur 
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KRAAK DE CODE (BASISVORMING) 

MUZIEK VOOR KLEUTERS (BASISVORMING) 

Muziek voor Kleuters is een cursus van 17 weken voor kinderen uit 

groep 1 en 2. Aan de hand van verhaaltjes gaan de kleuters op reis en 

maken spelenderwijs kennis met muziekinstrumenten en klanken. 

Daarnaast vormen zingen en bewegen op muziek, spelen op kleine 

slaginstrumenten en doen-, luister- en samenspeeloefeningen  

belangrijke onderdelen van de les. Naast de muzikale ontwikkeling  

ontdekken ze hoe leuk het is om samen muziek te maken. Groep start 

vanaf 6 kinderen. De lessen worden elke donderdagmiddag gegeven bij 

Sterrendaalders.  

Deze cursus kan meerdere malen gevolgd worden. In september starten we met Kikker is Jarig. In februari 

2023 met Uit Artis is een beer ontsnapt. 

Open les is op donderdag 8 september. Lijkt het je leuk, doe dan mee! De cursus start vanaf donderdag 15 

september van 15.50 tot 16.30 uur met 3 proeflessen voor € 25,-. 

De cursus Kraak de Code is voor leerlingen uit groep 3 en 4. In deze cursus wordt aandacht besteed aan alle 

onderdelen van de muzikale ontwikkeling. De leerlingen zingen, bewegen, luisteren, noteren, lezen en  

spelen op ritme-instrumenten en klokkenspellen. Groep start vanaf 6 kinderen. De lessen worden elke  

donderdagmiddag gegeven bij de Sterrendaalders. 

Open les is op donderdag 8 september. Lijkt het je leuk, doe dan mee! De cursus start vanaf donderdag 15 

september van 16.30 tot 17.10 uur met 3 proeflessen voor € 25,-. 

INSTRUMENTAAL PRIVÉLES 

Individuele lessen op diverse instrumenten starten allemaal met 10 proeflessen. Er is keuze tussen 20 of 30 

minuten privéles. Deze lessen worden gegeven op de muziekschool aan de Dr. Schaepmanlaan 8 te Bussum. 

Heb je interesse in een instrument, neem dan even contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.  
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INSCHRIJVEN & VERVOER 

Wil je je inschrijven? Dat kan via de website van De Gooische Muziekschool. Heb je nog vragen? Neem dan 

contact met ons op, tel.: 035 - 693 65 96 of mail naar info@degooischemuziekschool.nl.  

 

Als je op een andere locatie dan de leslocatie op de opvang zit, dan kun je via de website van  

Koningskinderen vervoer naar andere locaties aanvragen. Dit is niet mogelijk voor Muziek met Peuters en 

Peuterdans. 

TARIEVEN SEIZOEN 2022 - 2023 

  

Alle prijzen zijn exlusief lesmateriaal, lesboeken, instrumenten en inschrijfgeld. 

Basisvorming Muziek    
Muziek met Peuters (45 minuten) € 140,00  14 lessen 
Muziek voor Kleuters (40 minuten) € 160,00  17 lessen 
Kraak de Code (40 minuten) € 330,00  34 lessen 
     

Instrumentaal / Vocaal onderwijs     
20 minuten privé per week (10 proeflessen à € 210,00) € 735,00  35 lessen 
30 minuten privé per week (10 proeflessen à € 310,00) € 1085,00  35 lessen 
    
Dans    
Dans (45 minuten) € 255,00  35 lessen 
Peuterdans (45 minuten)   € 150,00  17 lessen 
    
Theaterles    
Theaterles (45 minuten) € 255,00 

   

35 lessen 

 

 

De Gooische Muziekschool 

Dr. Schaepmanlaan 8, 1402 BT Bussum 

 035 - 693 65 96 

 info@degooischemuziekschool.nl 

 www.degooischemuziekschool.nl          www.facebook.com/degooischemuziekschool

      

* Maandbedragen (maximaal 10) worden middels automatische incasso geïnd.   


