
 

 

 

NIEUWSBRIEF sept. 2021 

 

Beste allemaal! 

 

Welkom in cursusjaar 2021/2022! 

De zomervakantie is voorbij en we zijn weer begonnen met de lessen. 

Hierbij de eerste nieuwsbrief van het nieuwe seizoen met feiten en weetjes! 

 
Rooster 
Als het goed is, heeft iedereen het nieuwe rooster ontvangen. Voor het plannen van de 
lestijden is zoveel mogelijk rekening gehouden met alle wensen van iedereen. Ervaring 
leert dat in het begin van het schooljaar nog wel eens wat verandert, als bijv. schooltijden 
wijzigen. Mocht dit aan de orde zijn, dan wordt dat op tijd overlegd. 
 

Corona-maatregelen 

Tijdens de lessen worden de coronamaatregelen zorgvuldig gehanteerd. 

Hierbij wordt ook gelet op blaasrichting i.v.m. aerosolen. 

Regels zoals die landelijk gelden, zijn vanzelfsprekend ook van toepassing op de lessen. 

Heb je verkoudheidsklachten of kun je vanwege een regel niet naar de les komen, dan kan 

de les online gevolgd worden. Wil je dit wel even van tevoren doorgeven, zodat alles 

klaargezet kan worden? 

 

Afmeldingen 

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

De lessen hoeven niet ingehaald te worden, maar waar mogelijk wordt dat wel 

geprobeerd. Hoe eerder je het doorgeeft, hoe meer kans dat je met iemand kunt ruilen 

die ook niet op de eigen lestijd kan in die week. 

 

Facturen 

De facturen voor de lessen waarvoor is ingeschreven zijn per mail verzonden. Het bedrag mag 

in één keer betaald worden of in de termijnen zoals aangegeven op de factuur. 

 

Aanbod lessen 

Op dit moment worden de volgende lessen gegeven: 

Kinderfluit, Dwarsfluit, Traverso (barokfluit), Volwassen-ensemble, Muziekbeleving, 

Kindercoaching met muziek. 
 

  



Dwarsfluitonderhoud 

Wil je je fluit eens na laten kijken of 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 

 

Vriend- en vriendinnenles 

In de week voor de herfstvakantie is het vriend- en vriendinnenles. 

Wil jij iemand meenemen naar de les, dan mag die samen met jou muziek maken op een fluit 

die voor hem of haar klaarligt. En natuurlijk kun jij zelf laten horen welke muziek jij allemaal 

kunt spelen! 

 

Fluitist in de spotlight 

Wil jij een keer in de spotlight staan? Dat kan! Geef jezelf hiervoor op tijdens de les. 

Je kunt in de nieuwsbrief komen met een klein verhaaltje en foto over jezelf. Of misschien wil 

je een muziekstukje filmen en dit delen op social media. @flondermuziek 

 

Jeugdpagina Nederlands Fluit Genootschap (NFG) 

Ook bij het NFG kun je in de spotlight staan. Zij hebben een jeugdpagina met o.a. elke maand 

de rubriek FLUITLEERLING VAN DE MAAND. Zo word je nog eens een echt beroemde 

fluitist(e) in heel Nederland! www.nfg-fluit.nl/jeugd 

 

Tip Bladmuziek 

Zoek je nieuwe muziek? Filmmuziek, Popmuziek, Games, Anime en nog veel meer muziek vind 

je op https://sheetdownload.com/ 

 

 

Activiteiten Agenda (o.v.b) 

 

19 en 22 okt ‘21 Vriend- en vriendinnenles 

6 febr ’22  Fluitdag 

8 juli ’22   Voorspeelavond Foyer JvB 

 

 

  

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
http://www.nfg-fluit.nl/jeugd


Planning schooljaar 2021-2022 

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  
 

1-8-15-22 

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 8-15-22-29 
 

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 1-8-15 

Data ‘t 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  13-27 mei 2022 

14-28 januari 2022 10-24 juni 2022 


