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Een nieuwe layout voor de
nieuwsbrief
Het is mei en dat betekent dat het nog eens tijd is om
een nieuwe editie uit te brengen van onze maandelijkse
nieuwsbrief. Hij was even van de radar maar geen
zorgen, hij is terug! 

Vanaf nu zal je terug een maandelijkse nieuwsbrief
kunnen verwachten. Wij hopen dat jullie evenveel plezier
hebben bij het lezen van deze nieuwsbrief als dat wij
gehad hebben bij het maken ervan! 



Trooper actie 

In het begin van deze maand
zijn we gestart met een nieuwe
Trooper actie. Deze actie was
van groot belang voor onze
muziekschool aangezien we
hier veel centjes mee konden
verzamelen. Tijdens deze actie
was het de bedoeling om zo
veel mogelijk bakken Cornet te
verkopen en zo kregen wij 10
euro per bak dat we verkocht
hadden! De bakken cornet
vlogen de deuren uit. In totaal
hebben we bijna 500 euro
kunnen ophalen!
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Flyers & stoepbord

De flyers van muziekschool
Nicodemus zijn aangekomen.
We zijn deze doorheen heel
Mechelen gaan verspreiden!
Moest jij er nog geen gehad
hebben maar wel eentje willen
mag je ons altijd contacteren. 

Niet alleen de flyers zijn
klaar maar ook het
stoepbord! Sinds kort zie je
het stoepbord van
muziekschool Nicodemus
voor de deur staan! Toen
we het idee kregen om een
stoepbord voor de deur te
zetten, hebben we
meerdere ontwerpen
gemaakt. De keuze was
echter heel moeilijk
aangezien er uiteindelijk tot
10 verschillende ontwerpen
waren! 

Hoe hebben we de keuze
kunnen maken? Door eerst zelf
een selectie te doen van de
beste dat er tussen zaten. Na
deze selectie waren er nog
maar 3 over. Deze 3 hebben we
in een poll geplaatst op Sociale
media en voila! Dit is het
resultaat:


