
 

 

 

NIEUWSBRIEF okt. 2021 

 

Beste allemaal! 

 

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

 
Rooster 
Het is gelukt om voor iedereen een geschikte tijd te vinden. Elk jaar weer een hele klus, 
maar dankzij de hulp van iedereen konden we snel van start met een goed lopend 
rooster. Dankjewel! 

 
Corona-maatregelen 

De meeste coronamaatregelen zijn inmiddels alweer teruggedraaid, maar dat wil niet 

zeggen dat het virus niet meer bestaat. Tijdens de lessen zullen we daarom nog steeds 

voorzichtig zijn i.v.m. de aerosolen die we uitblazen. Laat het a.u.b. even weten als je 

verkoudheidsklachten hebt, ook al ben je negatief getest. Heb je klachten waardoor je 

niet naar de les kunt komen, dan mag je de les ook online volgen zodat deze niet hoeft te 

vervallen. Laat je dat tijdig weten, zodat de verbinding op tijd tot stand gebracht kan 

worden? 

 

Vriend- en vriendinnenles 

Komende week is het vrienden- 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! 

 

Lessen 22 oktober 

Voor een paar leerlingen zijn de lessen van vrijdag 22 september verzet naar een andere 

dag in die week. Je hebt hierover bericht ontvangen, ook staat bij sommigen de 

vervangende dag/tijd in het schrift. 

 

Bladmuziek “Worden wat ik wil” 

Het lied van de kinderboekenweek van dit jaar is meegestuurd in de bijlage van deze mail. 

 

De originele versie kun je downloaden via: 
https://cdn.portalengroep.nl/data/ftpstorage/Worden_wat_je_wil_bladmuziek.pdf 

 

Op de site van Kinderen voor Kinderen vind je nog veel meer leuke liedjes: 

https://www.bnnvara.nl/kinderenvoorkinderen/bladmuziek 

 

  

https://cdn.portalengroep.nl/data/ftpstorage/Worden_wat_je_wil_bladmuziek.pdf
https://www.bnnvara.nl/kinderenvoorkinderen/bladmuziek


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 meeste facturen zijn goed ontvangen. Mocht de factuur (die in september gestuurd is), nog 

niet betaald zijn, dan is daarvoor een herinnering gestuurd.  

 

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 

 

Jeugdpagina Nederlands Fluit Genootschap (NFG) 

Bij het Nederlands Fluit Genootschap (NFG) kun je een keer  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 

Wil je daar eens aan meedoen, laat het dan even weten, dan neem ik contact met hen op. 

 

Tip Bladmuziek uitverkoop 

Spiero Muziek heeft op dit moment opheffingsuitverkoop met hoge kortingen: 

https://www.spierobladmuziek.nl/uitverkoop/ 

 

 

 

Activiteiten Agenda (o.v.b) 

19 en 22 okt ‘21 Vrienden- en vriendinnenles 

 1 december  Sinterklaasconcert Bibliotheek (ovb) 

18 dec.  Moonlight Straatmuziek (ovb) 

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
https://www.spierobladmuziek.nl/uitverkoop/


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 

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 


