
MUZOTHEEK
Beste ouders , 

We hebben het afgelopen schooljaar het ontwikkelveld muzische ontwikkeling in ons leerplan verkend en 
ook dit schooljaar werken we hier nog aan verder: dans, muziek, drama en beeld . Ook mediakundige 
ontwikkeling kwam aan bod.

We  hebben ook al heel wat in onze klassen uitgeprobeerd om onze lessen zo boeiend , leerrijk en 
gevarieerd mogelijk te maken .

Hierbij zijn we op gestuit op het gebrek aan 'muzo-materialen' die noodzakelijk zijn om een krachtige 
leeromgeving uit te bouwen. In de toekomst willen we op onze school een muzotheek uitbouwen .  
Zo kwamen we op het idee om eens te bevragen wat ouders aan materialen hebben en eventueel kunnen 
schenken aan de school vb. een xylofoon of een trom die niet meer gebruikt wordt en nog intact is …

Het is niet de bedoeling dat ouders iets kopen om aan de school te schenken of dat er kapotte dingen 
meegebracht worden. 

In eerste instantie willen we bevragen wat U kan schenken.  
We lijsten dit op en verwittigen u later wanneer u de materialen mag meebrengen en waar ze ingezameld 
worden.  Dus nu  nog niets meegeven aub.

Hierbij vind je een lijstje van materialen.  Je kan aankruisen wat je kan missen en hierbij schrijf je ook het 
aantal. (vb. triangel 2x)

Mogen wij vragen om deze ingevulde vragenlijst weer mee te geven voor de kerstvakantie?

Wij hopen op een positieve respons en danken U voor de medewerking.

Vriendelijke groeten, 

Het leerkrachtenteam en directie van De Zonnebloem



INZAMELLIJST MUZOTHEEK    2020 - 2021                        

Naam:………………………………………………………..             ouder(s) van …………………………………………………   

uit groep:…………………………………..  kan/kunnen het volgende bezorgen:

1. MUZIEK 
Voorwerp Aantal Voorwerp Aantal 
Xylofoon Pauk 
Metalofoon Bellenkrans 
Klokkenspel Castagnetten 
Handtrommel Slagstaven of staafjes 
Triangel Tamboerijn 
Cimbalen Houtblok 
Klankstaaf Blokfluit 
Klankbuis Gitaar 
Trommel 
Ander klein (zelfgemaakt ) slagwerk
…

Bijkomende info i.v.m. bovenstaande items. Specifieer: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2. BEELD   
Voorwerp Aantal Voorwerp Aantal 
Boetseerspatels /boetseerhoutje Verfroller
Werkplankje en /of onderlegger Stempel
Boor Vijl
Houtzaag Figuurzaag
Ijzerzaagje Lijmpistool 
Kniptang Schildersezel ( groot/klein)

Beiteltje Hamertje
Ander materiaal : 
…

Bijkomende info i.v.m. bovenstaande items . Specifieer  bovenstaande vb. stempelset : boerderij …
...................................................................................................................................................................



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. DRAMA 
Voorwerp             Aantal Voorwerp Aantal 
Verkleedkoffer Wandelstok
Verkleedkast Paternoster
Laken Schminkkoffer 
Deken Stokpop 
Schoenen (dames? heren?) Vingerpop 
Pantoffels Poppenkastpop 
Klompen 
Pruik Spiegel
Bril Masker
Sjaal Spots voor schimmenkast
Hoed Lege T.V. - kast 
Stethoscoop Wandelstok

Ander materiaal : 
……

Bijkomende info i.v.m. één van bovenstaande items /Specifieer 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.MEDIA 
Voorwerp Aantal Voorwerp Aantal 
Fototoestel Microfoon 
Cd-speler Lichtset 
MP3-speler
Ander materiaal : 
…
…

Bijkomende info i.v.m. bovenstaande items / Specifieer.
...................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


