
 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF juni 2021 

 

Beste allemaal! 

Hierbij ontvang je de zesde nieuwsbrief van dit cursusjaar! 

 

Lessen weer fysiek van start gegaan 

Eindelijk kregen we toestemming om de lessen weer op locatie te gaan geven! 

Inmiddels zijn we alweer aardig gewend aan de live lessen. 

Leuk en fijn om jullie enthousiasme weer van dichtbij mee te mogen maken! 

 

Uiteraard blijven protocollen wel gelden, dus mochten er klachten zijn die op corona 

kunnen wijzen of sprake zijn van quarantaine, dan graag de les online volgen. Geef je dit 

dan even tijdig aan zodat ik de computer klaar kan zetten? 

 

Examens 

Enkele leerlingen doen op 4 juli hun examen. Heel veel succes gewenst! 

Mocht jij ook ooit examen willen doen, geef dat dan zeker een keertje door in de les. 

Zodra je het juiste niveau hebt, kunnen we daar dan naar toe werken. 

 

Stichting Leergeld 

Voor het volgen van lessen via Flonder Muziek kun je voortaan mogelijk ook in 

aanmerking komen voor ondersteuning via Stichting Leergeld. 

De contactpersoon van Stichting Leergeld zal dit mee beoordelen. 

 

Extra lessen tot zomervakantie 
Zoals hieronder te lezen is, lopen de lessen niet gelijk met het schooljaar. 
Dinsdagleerlingen houden nog één week open, vrijdagleerlingen nog twee weken. 
Mocht je graag je lessen aanvullen tot de zomervakantie dan kan dat. 
Vanwege het bijzondere schooljaar dat achter ons ligt, worden deze lessen aangeboden 
met 15% korting. Wil je hier gebruik van maken, vul dan even het inschrijfformulier op de 
website in met vermelding bij opmerkingen voor hoeveel lessen je nog wilt aanvullen. 
 
Kortingstarieven voor losse lessen: 

Lesminuten Tarief kind tot 18 jaar** 
incl. 15% korting 

Tarief 18-19-20 jaar** 
incl. 15% korting 

Tarief volwassen ** 
incl. 15% korting  
incl. 21% btw. 

20 € 14,50 € 15,50 € 18,00 

25 € 16,50 € 19,50 € 23,00 

30 € 18,50 € 23,50 € 28,00 

 
* Kortingstarief geldig voor lessen t/m 23 juli 2021 

 ** Leeftijd bij aanvang extra les is uitgangspunt voor het gehanteerde tarief 

https://flondermuziek.nl/inschrijfformulier/


 

 

Vakantierooster / Bijzondere data 
Zomervakantie: 26 juli- 3 sept. 
 
Lesweken:  
Het cursusjaar loopt van 1 sept t/m 31 augustus, er zijn 38 lesweken. 
Laatste lesdag dinsdag is 13 juli 2021 (vanwege lesuitval Koningsdag) 
Laatste lesdag vrijdag is 9 juli 2021. 
 

Activiteiten Agenda 

Er staan dit schooljaar geen speciale activiteiten meer gepland, omdat we nog steeds met 

coronaregels rekening moeten houden. Weliswaar mag er al wat meer, maar hier en daar 

gelden bezoekersaantallen nog en hebben we ook met de dwarsfluit te maken met het 

verspreiden van aerosolen. Veiligheidshalve gaat dus ook de voorspeelavond niet door. 

Dwarsfluitonderhoud 

Normaal gesproken worden de fluiten in de laatste week altijd helemaal nagekeken, 

gepoetst en geolied. Vanwege corona is dit nu niet mogelijk. Mocht je echter toch je fluit 

willen laten opknappen dan kun je daarvoor goed terecht bij: 

Willemijn van Baar/Fluitstudio Pan in Esbeek: telnr 013 505 4839 

Cilia van Uffelen in Someren: telnr 0493 490 472 

 
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. 

 

Tarieven en planning 2021-2022 

Tot slot vind je in deze nieuwsbrief informatie over de planning en tarieven voor het 

nieuwe cursusjaar. Inschrijven kan hier of via de website: www.flondermuziek.nl 

 
Lied 
Als extra bijlage, ontvang je bij dit bericht in de mail een toepasselijk zomerlied:  
Cover me in sunshine van P!nk. 
 
 
  

https://www.google.com/search?q=fluitstudio+Pan&rlz=1C1VDKB_nlNL952NL952&oq=fluitstudio+Pan&aqs=chrome..69i57j33i160l3.1927j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=cilia+van+uffelen&rlz=1C1VDKB_nlNL952NL952&ei=1A7CYI-MGeytgwf6hpb4Bw&oq=cilia+vna+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIKCAAQxwEQrwEQDTIKCAAQxwEQrwEQDTIECAAQDTIECC4QDTIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIECC4QDTIKCAAQxwEQrwEQDTIGCAAQDRAKOgIIJjoICAAQxwEQrwE6BAguEEM6BAgAEEM6AggAOgUIABCxAzoICAAQxwEQowI6CAgAELEDEIMBOgUILhCxAzoLCAAQsQMQxwEQowI6AgguOgoILhCxAxBDEJMCOggILhCxAxCDAToECAAQCjoKCC4QsQMQChCTAlCMeFiFjQFgkZcBaAJwAHgAgAFdiAHKDJIBAjI1mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABAMABAQ&sclient=gws-wiz
https://flondermuziek.nl/inschrijfformulier/
http://www.flondermuziek.nl/


 

 

Inschrijving en planning schooljaar 2021-2022 
Hieronder vind je de planning van de lessen in het nieuwe schooljaar. 
Inschrijven voor het nieuwe cursusjaar kan via het inschrijfformulier op de website. 
 

Schooljaar 2021-2022 

Start cursusjaar  3 september 2021 

Herfstvakantie  25 t/m 31 oktober 2021 

Kerstvakantie  25 december 2021 t/m 9 januari 2022 

Voorjaarsvakantie  28 februari t/m 6 maart 2022 

Tweede Paasdag  18 april 2022 

Meivakantie  25 april t/m 8 mei 2022 

Hemelvaartsdag  26 mei 2022 

Tweede Pinksterdag  6 juni 2022 

Zomervakantie  25 juli t/m 4 sept 2022 

 

 

 

 

 

  

LESDATA 

 DINSDAG VRIJDAG 

September 2021 7-14-21-28  
 

10-17-24 

Oktober 2021 5-12-19  
 

1-8-16-23 

November 2021 2-9-16-23-30  
 

5-12-19-26 

December 2021 7-14-21  
 

3-10-17 

Januari 2022 11-18-25 14-21-28 

Februari 2022 1-8-15-22  
 

4-11-18-25 

Maart 2022 8-15-22 
 

11-18-25 

April 2022 5-12-19  
 

1-8-15-22 

Mei 2022 10-17-24-31  
 

13-20-27 

Juni 2022 7-14-21-28  
 

3-10-17-24 

Juli 2022 5-12  1-8-15 

Data Ansambol 

BLOK 1 BLOK 2 

10-24 september 2021 11-25 februari 2022 
1-15 oktober 2021  11-25 maart 2022 

5-19 november 2021  8-22 april 2022 
3-17 december 2021  13-20 mei 2022 
14-28 januari 2022 10-24 juni 2022 

https://flondermuziek.nl/inschrijfformulier/


 

 

Tarieven 2021-2022 

 

 

 

 

* Leeftijd bij aanvang van de cursus is uitgangspunt voor het tarief. 

**Korting geldig voor beide repetitieblokken per cursusjaar bij inschrijving 19 of 38 weken les. 

    Korting geldig voor één repetitieblok per cursusjaar bij inschrijving10 weken les. 

 

Betaling is mogelijk in één keer of in 10 termijnen. 

 

 

Kinderen tot 18 jaar * 

     
Proefles: € 10,00  
Indien men hierna inschrijft, wordt dit 
bedrag niet in rekening gebracht. 

lesminuten 38 weken 19 wkn 10 wkn 
    

20 min € 642,00 € 321,00 € 178,00 
25 min € 763.00 € 381,50 € 211,00 

30 min € 867,00 € 433,50 € 240,00 

Jongeren 18-19-20 jaar * 
     

Proefles: € 10,00  
Indien men hierna inschrijft, wordt dit 
bedrag niet in rekening gebracht. 
 
 
 

lesminuten 38 weken 19 wkn 10 wkn 

    

20 min € 707,00 € 353.50 € 196,00 
25 min € 883.00 € 441.50 € 244.00 

30 min € 1060.00 € 530,00 € 293.00 

Volwassenen,  inclusief 21% btw 

      
Proefles: € 10,00  
Indien men hierna inschrijft, wordt dit 
bedrag niet in rekening gebracht. 
 
 
 

lesminuten 38 weken 19 wkn 10 wkn 
    

20 min € 855.00 € 427.50 € 236.00 

25 min € 1069,00 € 534.50 € 295.00 

30 min € 1283,00 € 641,50 € 355,00 

’t ANSAMBOL – volw. ensemble,  inclusief 21% btw 
  

Proefles: € 10,00  
Indien men hierna inschrijft, wordt dit 
bedrag niet in rekening gebracht. 
 
 

lesminuten Repetitieblok 10 weken 

   
 Cursist ** Niet-cursist 

60 min € 50,-- € 175,-- 

   


