Les in muziek, film,
kunst, theater voor
kinderen van 7 t/m
12 jaar

Huis van de Wijk
de Evenaar:
Kometensingel 189

Huis van de Wijk
de Banne:
Bezaanjachtplein
243-247

Het Breedhuis:
Het Breed 16

Volewijck/
Van der Pekbuurt
(voor adres zie website)

Huis van de Wijk
de Meeuw:
Motorwal 300

Noordje-Kazerne Z:
Zamenhofstraat 14B

DAT!school:
Gedempt Hamerkanaal
205

Muziekschool
Amsterdam Noord:
Alkmaarstraat 10

Huis van de Wijk
Waterlandplein:
Waterlandplein 302

NOORDJE
–––––––––––––––--------------

KUNST
& TAAL
Van
januari
t/m juni
2018

DAT! SCHOOL
–––––––––––––––--------------

THEATER
& FILM
–––––––––––
Bij jou in
de buurt
––––––––––––––

MUZIEKSCHOOL
AMSTERDAM NOORD
–––––––––––––––--------------

MUZIEK

Laat je Zien Laat je Horen
Leef je uit. Ga lekker aan de slag met
ﬁlm, theater, kunst en muziek. Alles komt
voor jou aan bod. En we werken toe naar
superleuke presentaties. Daarin laat
iedereen zich zien en horen!
Hoe werkt het?
1. Kies een buurthuis bij jou in de buurt.
Op de achterkant van deze folder
vind je een plattegrond met alle
buurthuizen.
2. Schrijf je in. Dat kan op 2 manieren:
Vul het formulier in op
www.laatjezienlaatjehoren.nl.
Of vul het formulier op de achterkant
van deze folder in. Lever het
formulier in bij jouw buurthuis.
3. Je start in januari. Je krijgt les in
muziek, theater, kunst en ﬁlm. Je
bent iedere les aanwezig. Behalve
als je ziek bent. Er is geen les in de
schoolvakanties en op feestdagen.
4. In juni geven we samen een
superleuke presentatie.
5. In de laatste les krijg je een diploma.
Dat is in juni.

•

voor u. Bijvoorbeeld als u in de
schuldhulpverlening zit. Wilt u hier
meer over weten? Neem dan contact
met ons op.
Start uw kind in januari? Dan betaalt
u € 140,-. Start uw kind later? Dan
betaalt u minder. We rekenen uit
hoeveel lesgeld u dan betaalt. U
betaalt lesgeld in twee termijnen: in
februari en in mei.
Betaalt het Jeugdsportfonds geld
zodat uw kind kan sporten? Dat
maakt niet uit. JCFA kan ook dan
het lesgeld voor onze cultuurlessen
betalen. Uw kind mag én sporten én
cultuurlessen volgen.

Meer weten?
•
Kijk op www.laatjezienlaatjehoren.nl.
•
Of stuur een mailtje naar Merel Nip:
info@laatjezienlaatjehoren.nl.
•
Bel of app Merel: 06 – 11 42 77 52.

Voor ouders/verzorgers: Wat betaal je?
•
Heeft uw kind een Stadspas? Dan
betaalt het Jongerencultuurfonds
(JCFA) het lesgeld voor u. Kruis op
het formulier aan dat uw kind een
Stadspas heeft. En wij regelen het
met JCFA.
•
Heeft u geen Stadspas, maar
kunt u het lesgeld niet betalen?
Soms betaalt JCFA dan toch

Vind je het ook leuk om te leren
koken? Of om te sporten? Kijk dan
eens op www.sterrenmakers.nl. Hier
vind je verschillende dingen om te
doen in Amsterdam-Noord.

Inschrijven?
Vul het formulier in op www.laatjezienlaatjehoren.nl.
Of vul het formulier hieronder in. Lever het formulier in bij jouw buurthuis.
Ja, mijn kind doet mee aan Laat je Zien Laat je Horen.
Ik kies voor deze les: (Kruis aan)
O maandag
15:30-17:30
in Het Breedhuis
O dinsdag
15:45-17:45
in Huis van de Wijk Waterlandplein
O woensdag
15:15-17:15
in Huis van de Wijk de Evenaar
O donderdag
16:00-18:00
in Huis van de Wijk de Banne
O donderdag
15:30-17:30
in de Van der Pekbuurt
O vrijdag
15:30-17:30
in Huis van de Wijk de Meeuw
Mijn kind heet: (voornaam+achternaam) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
De geboortedatum is: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dit is de school: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mijn kind zit in groep: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mijn naam is: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mijn telefoonnummer is:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mijn e-mailadres is: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dit is mijn adres: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Nummer: –––––––––
Postcode: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kruis aan:
O Mijn kind heeft een Stadspas. Het Jongerencultuurfonds betaalt het lesgeld voor ons.
Dit is het nummer van de Stadspas:

Wij zijn: muziekschool Amsterdam Noord, DAT!school en Noordje. We
maken samen Laat je Zien Laat je Horen. En de gemeente Amsterdam en
het Jongerencultuurfonds Amsterdam helpen ons.

NOORDJE.NL

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zo krijg ik iedere maand geld:
O Ik heb betaald werk.
O Ik krijg een uitkering.
O Ik werk als zelfstandige (ZZP’er).
O Mijn kind heeft geen Stadspas. Maar ik wil
graag dat het Jongerencultuurfonds Amsterdam het lesgeld betaalt. Wilt u mij daarom
bellen?

Let op: het Jongerencultuurfonds betaalt 1
cursus/lidmaatschap per schooljaar.
O Ik betaal zelf.
Hoe heb je ons gevonden?
Kruis aan:
O via school
O op een poster gezien
O via het buurthuis
O van vrienden/kennissen gehoord
O anders, namelijk: ––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

