
 

Beste ouders en leerlingen, 

hieronder een overzicht van de lessen Kinderacademie aan het einde van het 
schooljaar. Voor de duidelijkheid: er zijn 2 groepen: 1 op woensdag en 1 op zaterdag. 

Alle lessen lopen gewoon door tot 11 juni. 
 - Voor leerlingen met oudere broers of zussen in de les Nootstudio: op 11/5   
 en 13/5 zijn er wel lessen Kinderacademie! 

 - Op 25/5 en 28/5 is er ook les: we maken geen brug met Hemelvaart. 

woensdag 15 juni geen les Kinderacademie! 
   Deze les wordt verplaatst naar zaterdag 18 juni van 8u30 tot   
   9u30. De beide groepen hebben dan samen les. 

   oudercontacten van 14u tot 17u (verdere info rond praktische   
   afspraken volgen) 

Ter info: op woensdag 15 juni zijn er 3 proeflessen in Reet voor nieuwe leerlingen: 
 Van 13u tot 14u: proefles Kinderacademie voor leerlingen geboren in   
    2015 en 2016 
 Van 13u tot 14u: proefles woordkunst-drama voor leerlingen geboren in   
    2014 
    De oudste leerlingen Kinderacademie (2014) en hun   
    vriendjes die volgend schooljaar woordkunst-drama   
    willen volgen, zijn hier van harte welkom! 
 Van 17u tot 18u: proefles Nootstudio voor leerlingen geboren in 2014 of   
    vroeger 
    De oudste leerlingen Kinderacademie (2014) en hun   
    vriendjes die volgend schooljaar muziek willen volgen,  
    zijn hier van harte welkom! 

zaterdag 18 juni 8u30 tot 9u30: beide groepen samen les 

   oudercontacten van 9u30 tot 13u30 (verdere info rond    
   praktische afspraken volgen) 

Z.O.Z 

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Boom   
Vestigingsplaatsen Puurs-Sint-Amands, Ruisbroek, Breendonk 

en Rumst _________________________________________________________________ 



woensdag 22 juni geen les Kinderacademie! 

   Voorstelling instrumenten en woord voor leerlingen geboren in  
   2014 of vroeger 

Alle leerlingen (geboren in 2014 of vroeger) die volgend schooljaar muziek en/of 
woord willen volgen aan onze school worden hier van harte uitgenodigd: alle 
instrumenten die je kan kiezen, worden hier voorgesteld en er is ook een korte 
workshop woordkunst-drama. 

Deze voorstelling gaat door op 22/6 in de Hoofdschool: Hospitaalstraat 27 te Boom: 
- van 14u tot 16u voor leerlingen (en 1 begeleider) geboren in 2014 of vroeger 
 (de voorstelling en rondleiding begint om 14u en duurt ongeveer 2u) 
- om 19u is er een info-moment voor volwassenen die zelf graag aan muziek en/of 

woordkunst-drama willen beginnen. 

De leerlingen van het eerste jaar kinderacademie (2015) moeten nog een jaartje 
wachten en worden volgend schooljaar uitgenodigd! 

zaterdag 25 juni geen les: facultatieve verlofdag vestigingsplaats Reet 

woensdag 29 juni laatste les: leerlingen van zaterdag mogen hier ook aansluiten. 
   We eindigen het schooljaar met een echte feestles. Leerlingen  
   mogen een gezelschapspelletje meebrengen. 

   Proclamatie voor de leerlingen van 2014 om 17u in het    
   Gemeentehuis te Reet. Een officiële uitnodiging volgt nog. 

Wie vragen of opmerkingen heeft, mag mij steeds contacteren. 

Met vriendelijke groeten, 

Caroline Van Dyck 
0478353770 
carolinevandyck@myonline.be 

Alle brieven die tijdens de lessen worden meegegeven, kan je terugvinden op www.academieboom.be 
bij ‘nieuws uit de klas’. Houd dit goed in het oog als je een les mist!


