
 
 
 

 

 

NIEUWSBRIEF JANUARI 2021 

 

Beste allemaal! 

Hierbij ontvang je de derde nieuwsbrief van dit cursusjaar! 

 

 

 

Website / Social Media 

Een nieuw jaar, een nieuwe website.  

 

De website van Flonder Muziek is vandaag online gegaan en vind je via 

www.flondermuziek.nl. Neem gerust eens een kijkje!  

Er is ook een leerlingen-pagina opgenomen. De inloggegevens heb je in de mail mee 

ontvangen. 

 

Ook op Facebook en Instagram kun je Flonder Muziek nu volgen.  

 

Lessen / Coronamaatregelen 

Zoals bekend mogen er op dit moment alleen online lessen gegeven worden vanwege de 

geldende lockdown. De lessen gaan door op de normale lestijden via 

Whereby.com/o.kolen. Mocht je niet kunnen, wil je dat dan even via de mail laten weten? 

 

Naar de online lessen gaan, kan nu ook via de leerlingenpagina op de website. 

Je vind daar de instructiebrief en een button naar Whereby. 

  

 

Bladmuziek 

Elke maand zal er een “lied van de maand’ op de leerlingenpagina verschijnen.  

Heb je een keer een suggestie hiervoor, laat het me zeker even weten! 

 

Leden van ’t Ansambol kunnen hun muziek nu ook downloaden via de leerlingenpagina 

van de website. 

 

  

http://www.flondermuziek.nl/


 
 
 

Afmeldingen 

Mocht je een keertje verhinderd zijn, geef dat dan liefst z.s.m. via mail door. 

De lessen hoeven niet ingehaald te worden, maar waar mogelijk zal ik dat  

Wel proberen. Hoe eerder je het daarom doorgeeft, hoe meer kans dat je  

met iemand kunt ruilen die ook niet op de eigen lestijd kan in die week.  

Ook mag je zelf proberen je les te ruilen met iemand die je kent, maar laat dat  

dan wel graag even weten. 

 

 

Activiteiten Agenda 

Activiteiten staan onder voorbehoud wegens de coronamaatregelen gepland: 

• Zondag 14 maart 2021 – 11.00 uur – Zondagochtendconcert Kapel JvB 

Optredens door diverse volwassen cursisten. 

• Zondag 30 mei 2021 – 11.00 – Familieconcert – Kapel JvB 

Wil jij optreden met iemand van je familie of misschien wel met meerdere 

familieleden? Dat kan! We kunnen samen op zoek naar muziek en oefenen! 

• Vrijdag 2 juli 2021 – 19.00 uur – Dwarsfluitconcert – Foyer JvB 

Jaarlijkse voorspeelavond door alle leerlingen dwarsfluit. 

 

Vakantierooster / Aanpassingen 
Voorjaarsvakantie: 15 feb-19 feb 
Tweede paasdag: 5 april 
Koningsdag: 27 april 
Meivakantie: 3 mei t/m 14 mei 
2de pinksterdag: 24 mei 
Zomervakantie: 26 juli- 3 sept. 
 
Lesweken: 
Het cursusjaar loopt van 1 sept t/m 31 augustus, er zijn 38 lesweken. 
Laatste lesdag dinsdag is 22 juni 2021 
Laatste lesdag vrijdag is 18 juni 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


