
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF APRIL 2021 

 

Beste allemaal! 

Hierbij ontvang je de vijfde nieuwsbrief van dit cursusjaar! 

 

Domino muziekstuk 

Vanaf 9 april is het Kindermuziekweek. Omdat we niet bij elkaar mogen komen, gaan we 

samen door de week heen een muziekstuk maken. Hoe? In de vorm van een domino! 

De eerste leerling gaat een muziekstukje aanvullen en geeft dat in de leswisseling door 

aan de volgende leerling. Deze vult het aan en geeft dat weer door aan de volgende enz. 

Het dominomuziekstuk zal worden uitgewerkt zodat iedereen het daarna kan horen. Om 

het muziekstukje door te geven, komt de volgende leerling dus kort bij je in beeld tijdens 

de leswisseling. 

Het muziekstuk zal als het klaar is op social media verschijnen evt. met je foto/filmpje bij 

jouw dominosteen. Als je dit niet wilt, laat dat dan even weten. We kunnen ook alleen je 

voornaam vermelden of helemaal niets. Het staat je dus vrij hoe en of je in beeld wilt 

komen. 

 

Samenspel voor volwassenen 

Aanstaande vrijdag start er een nieuw blok met repetities voor volwassenen van ’t 

Ansambol. Wil je meedoen, kijk dan voor meer info op de site. Je kunt je hier ook 

inschrijven. Ken je iemand die dit leuk vindt, geef het dan even door! 

Het Ansambol is ook geschikt voor fluitisten die al langere tijd niet meer gespeeld 

hebben. I.v.m. de coronaregels zijn de repetities voorlopig online. 

 

Tip! 

Ook dit voorjaar heeft Spiero weer uitverkoop. Zoek je dus iets leuks, kijk er zeker even 

rond. Twijfel je of een boek geschikt is voor je, vraag het dan gerust even! 

https://www.spierobladmuziek.nl/bladmuziek/blazers/fluit/ 

 

Lessen / Coronamaatregelen 

Helaas is het nog niet toegestaan dat de lessen “live” gegeven kunnen worden. De lessen 

gaan dus voorlopig nog steeds online door op de normale lestijden. 

Zodra we weer terecht kunnen en mogen bij CC Jan van Besouw, ontvang je hierover 

bericht. Naar de online lessen gaan, kan overigens ook via de leerlingenpagina op de 

website. 

 

  

https://www.spierobladmuziek.nl/bladmuziek/blazers/fluit/


 

 

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. 

 

Social Media 

Wil je Flonder Muziek ook volgen en liken op social Media, ga dan naar: 

Flondermuziek. Ook het delen van berichten wordt gewaardeerd. 

Wil je zelf een keer iets laten horen op Facebook of Instagram, stuur het dan even toe 

zodat het geplaatst kan worden. 

 

Koningsdag / Meivakantie  

Vanwege de meivakantie zijn er geen lessen van 1 t/m 16 mei. 

Leerlingen op dinsdag hebben dus drie weken achter elkaar geen les, omdat er ook geen 

lessen zijn 27 april i.v.m. koningsdag.  

 

Activiteiten Agenda 

Activiteiten staan onder voorbehoud wegens de coronamaatregelen gepland: 

• 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 
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 2021 
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