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Spöllenderwies Muziekeducatie 
     

      “Krek 't RITME veur school” 

Spöllenderwies Muziekeducatie is ontstaan door 
twee enthousiaste docenten op het gebied van 
Muziekeducatie in het basisonderwijs en 
verenigingsleven. Mirjam v.d. Burg en Gilbert 
Wientjes zijn die twee enthousiaste docenten. Wij 
hebben onze krachten samengebundeld en geven 
inspirerende muzieklessen, waarbij plezier voorop 
staat. We maken ons sterk voor kwalitatief goed 
muziekonderwijs in de regio Achterhoek en bieden 
scholen inspirerende lespakketten aan voor in de 
klas waarin van alles aan bod komt, zoals: 
instrumentale lessen, zang en muzikale vorming.  
 
Muziekeducatie op school 
Spöllenderwies Muziekeducatie heeft een groot 
aanbod uitdagende muziekprojecten voor de 
basisscholen en bedenken in samenwerking met de 
school een uniek muziekproject waaraan een 
thema kan worden gekoppeld. Daarnaast staan we 
ook open om een muziek-, dans of zangvereniging 
erbij te betrekken. Wij nemen alles uithanden en 
regelen alles tot in de puntjes. Daarnaast draaien 
we de handen ook niet om voor een project ter  
gelegenheid van een feest op school, zoals een 
jubileum, afsluiting van het schooljaar of andere  
bijzondere gelegenheden. Niets is ons te gek en 
alles is bespreekbaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Doel van het project 
Het doel van het muziekproject is om, afhankelijk 
van de lengte van het project, een eindpresentatie 
te geven in de vorm van een optreden voor ouders, 
verzorgers en belangstellenden.  
Spöllenderwies Muziekeducatie wil ook heel graag 
de muziekverenigingen helpen door ze een boost 
te geven en te helpen met het zoeken naar nieuwe  
jeugdleden. Spöllenderwies Muziekeducatie stelt 
dan samen met de vereniging een plan op voor een 
project op school. Gedurende dit project vragen we 
of de vereniging muziekinstrumenten beschikbaar 
stelt voor het klassenorkest. 
 
Acht weken projectles muziek in groep 5/6 
Spöllenderwies strijkt i.s.m. Euterpe vanaf 5 april 
acht weken neer in de Dorpsschool in de groepen 5 
en 6. We gaan veel plezier maken met de kinderen. 
 
Projectafsluiting 
Vrijdag 23 juni geven 
de kinderen van 
groep 5 en 6 i.s.m. 
de fanfare Euterpe 
als afsluiting van het project, een keigaaf optreden 
voor alle kinderen van de school, en…Dinsdag 27 
juni ’s avonds in de Grote Kerk nogmaals het 
optreden voor alle ouders, broers, zusjes, opa’s en 
oma’s, iedereen is welkom. Na dit project mogen 
de kinderen 4 keuze lessen kiezen op kleine of 
grote Trom, Bugel, Trompet of Trombone etc. alles 
is mogelijk. Hopelijk leidt dit weer tot veel nieuwe 
aanwas voor Euterpe. 
Neem ook eens een kijkje op onze website 

www.spollenderwies.nl of op de website van 

Euterpe www.euterpehalle.nl.  
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