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Betreft: Aanschaf mondharmonica voor lessen MuziekStart! 

Datum: 13 oktober 2022 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Zoals u wellicht weet worden de muzieklessen (MuziekStart!) in groep 4 van de basisschool van uw 
zoon of dochter gegeven door Amphion Muziekschool. In deze lessen gebruiken wij naast het 
schoolinstrumentarium ook ukeleles en mondharmonica’s.  

Na de herfstvakantie gaan we met deze instrumenten aan de slag en hebben de leerlingen een 
mondharmonica van het merk Airwave nodig. Deze kan worden geleend van de muziekschool. De 
muziekdocent neemt deze instrumenten mee en zal ze voorzien van een kenmerk, zodat de 
leerlingen elke les op hetzelfde instrument spelen. Aan het eind van het schooljaar worden deze 
weer ingeleverd. 

Aanschaf eigen mondharmonica 
U kunt, wanneer u dit wilt, ook een eigen mondharmonica voor uw zoon of dochter aanschaffen via 
Amphion Muziekschool. De prijs van een nieuwe Airwave mondharmonica bedraagt € 15,00.  
Op www.amphion.nl/mondharmonica  kunt u het bestelformulier invullen. Bestel vóór 26 oktober 
a.s., dan neemt de muziekdocent het instrument zo spoedig mogelijk na de herfstvakantie mee.    
Ook deze blijven op school tot het einde van het schooljaar en mogen dan mee naar huis worden 
genomen. Dit om te voorkomen dat de kinderen hem vergeten mee te brengen als er muziekles is.  

Mocht u al een mondharmonica van bovengenoemd merk thuis hebben, dan kunt u deze na de 
herfstvakantie meegeven naar de muziekles. De muziekdocent kijkt dan of deze aan de eisen voldoet.  

De ukelele hoeft niet te worden aangeschaft. De docent neemt deze zelf mee als ze in de les nodig 
zijn. Ukeleles zijn niet op de muziekschool te koop.  

Met vriendelijke groet, namens ons AMV-team, 

 

 

 

Wilma Strijbos 

Coördinator MuziekStart! 

Amphion Muziekschool 

http://www.amphion.nl/mondharmonica

