
Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
Wat hebben we de afgelopen tijd toch goed nieuws gekregen. Onze school blijft! En blijft 

op de huidige plek waar hij nu staat. Vanuit de werkgroep PR dus weer een goede reden 

om eens goed voor de dag te komen. Na verschillende acties en evenementen op onze 

school is er weer een nieuw idee. Mede om te vieren hoe trots we zijn op onze school. 
 

We zijn een filmpje tegen gekomen uit Italië waarin muzikanten en dorpsbewoners een 

ode brengen aan de Foo Fighters, omdat zij tijdens hun Europese tour Italië niet hadden 

opgenomen in hun programma. Een geweldige actie die je werkelijk kippenvel bezorgt als 

je er naar kijkt: https://www.youtube.com/watch?v=JozAmXo2bDE. 

 
Dus toen dachten wij als werkgroep ……. dat kunnen wij ook! Voor de herkenbaarheid 

zijn we op zoek gegaan naar een Nederlandse band en na een korte zoektocht zijn we 

uitgekomen bij het nummer "Streets" van "Kensington". Klik op de volgende 

link: https://www.youtube.com/watch?v=OoYbO46baX4. 
 
We zijn van plan om een soortgelijke clip op te nemen waarin we het grootste gedeelte 

gaan playbacken. We gaan de muziek en zang echt in de studie opnemen. Het bespelen 

van de verschillende instrumenten doen we net alsof. Met videobewerking wordt er dan 

een groot geheel van gemaakt, waardoor het er super strak uitziet en het gigantisch 

groots klinkt. De opname vindt plaats op vrijdag 24 mei onder schooltijd! 

 
Voor de clip zijn we echter wel op zoek naar de volgende onderdelen: 

• Drumstellen en vloerkleden 

• Gitaren 
• Microfoons en standaarden 
• Mensen, hééééééééél veel mensen 

 
Ken je iemand met een gitaar of een drumstel? Welke we voor deze dag zouden mogen 

lenen? Dan zou dat geweldig zijn. De personen zelf zijn ook meer dan welkom bij de 

opnames, want zoals het laatste puntje al aangeeft zijn we ook op zoek naar heel veel 

mensen. Dus dat is ook ontzettend belangrijk. We willen naast de kinderen van de 

Horizon dus zo veel mogelijk mensen bij elkaar krijgen die mee kunnen zingen tijdens de 

opname van de clip. Dus ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes, broers, zussen en alle 

andere mensen die je kent zijn welkom om het tot een supergroot spektakel te maken. 
 
En wie weet …… krijgen we Kensington dan wel naar de Horizon😉. We hebben tenslotte 

iets te vieren. 
 
Kun je ons helpen? Laat dit dan weten aan Wouter of Chris. 
wouterbierings@obs-dehorizon.nl 
chrispeeters@obs-dehorizon.nl 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Werkgroep PR 
OBS De Horizon 
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