
Beste ouder(s) / verzorger(s),  

 

Quintus biedt de volgende cursus aan in de dinsdagpauze van OBS het Wonderwijs: 

 

No-X-Perience Band 

VOOR WIE / WAAR / WANNEER? 

Leeftijden:  groep 6 t/m 8 

Duur:   totaal 5 weken  

Dag/tijd: dinsdagmiddag van  

  12.30 - 13.00 uur 

Docent: Raymond Bruinsma 

Locatie: Kultuurhus IJsselmuiden  

Kosten: € 3,50 per les, waarvan OBS 

  Wonderwijs € 1,50 betaalt. 

  Totaal € 10,-voor 5 lessen te 

  voldoen via automatische  

  incasso 

Start:  di. 15 maart 2016 

Data:  15, 22, 29 maart  

  5 en 12 april  

OVERIGE  INFORMATIE 

Deelnemende kinderen wordt verzocht 
eigen eten en drinken tijdens de 
middagpauze mee te nemen. Eten onder de 
les is niet toegestaan.  
 
Ook kinderen die niet overblijven kunnen 
deelnemen aan de cursus. U bent dan zelf 
verantwoordelijk voor het halen en brengen 
van uw kinderen van en naar de cursus.  

AANMELDEN 

Lever het inschrijfformulier uiterlijk 
woensdag 24 februari a.s. in bij de 
leerkracht. Bij een inschrijving van 10 
kinderen gaat de cursus van start! 

BAND VOOR BEGINNERS 

 

Droom je ervan om in een band te spelen, 

maar speel je nog geen instrument? Meld 

je dan nu aan voor de No-X-Perience 

band.  

 

De No-X-Perience band is bedoeld voor 

kinderen, die nog geen instrument bespelen 

maar wel graag in een band willen spelen! In 

deze bands leer je de beginselen van drum, 

bas, gitaar en keyboardspelen. Na 5 lessen 

weet je hoe het voelt om in een band te 

spelen.  

Quintus biedt voor de kinderen van groep 6 

t/m 8 de No-X-Perience band aan van 5 

lessen.  

 

En daarna? Ben je enthousiast en wil je 

verder? Na afloop van de cursus kan je 

doorstromen in de reguliere lessen slagwerk, 

bas, elektrische of akoestische gitaar, 

keyboard en zang. Of meld je aan voor de 

popschool van Quintus. En ga wekelijks aan 

de slag in je eigen band! 

Kampen,  
Februari 2016 



GEGEVENS CURSIST/LEERLING 
 

Achternaam: 

 

 

 

 

Roepnaam: 

 

 

 

 

Geboortedatum: 

 

 

 

 

      Jongen    /     Meisje * 

 
*Streep door wat niet van toepassing is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geeft zich op voor: No-X-Perience Band € 10,- 

 

Bij inschrijving verplicht u zich tot betaling van 

de hele cursus. Vermeld hieronder uw IBAN-

nummer voor incasso van het bedrag van de 

cursus 

GEGEVENS OUDERS/VERZORGERS 
 

Achternaam: 

 

 

 

 

Voorletters: 

 

 

 

 

Adres: 

 

 

 

 

Postcode/woonplaats: 

 

 

 

 

Telefoon: 

 

 

 

 

Telefoon mobiel: 

 

 

 

 

E-mailadres: 

 

 

INSCHRIJFFORMULIER  

No-X-Perience Band 
Tussenschools Wonderwijs  

€ 10,- 

Lever het inschrijfformulier in bij de leerkracht 

uiterlijk woensdag 24 februari a.s. 


