
 

 

         
       
 

 
NIEUWSBRIEF juli 2022 
 
 
 
Beste allemaal!  
 
Hierbij ontvangen jullie weer een nieuwsbrief m.b.t. feiten en weetjes in deze laatste 
periode van het cursusjaar en de planning voor komend cursusjaar. 
 
 
 
 
Voorspeelavond 
Aanstaande vrijdag, 8 juli, staat de voorspeelavond op het programma.  Het is een leuk 
gevarieerd programma waarbij diverse leeftijden en muzikale niveaus langs komen. 
Aanvang is om 19.00 uur in de Kapel van Jan van Besouw. Verzoek aan de fluitisten om 
aanwezig te zijn rond 18.45 uur zodat we nog even kunnen stemmen. Neem ook je eigen 
muziekstandaard mee! 
Het concert wordt afgesloten met een gezamenlijk muziekstuk waarmee we tevens een 
leerling herdenken die in dit cursusjaar overleden is. 
 
Fotoshoot 16 juli a.s. 
Wil jij een mooie foto van jezelf met je dwarsfluit? 
Flonder Muziek en Nicolles Fotografie bieden je een gratis fotoshoot aan op zaterdag 16 
juli a.s. tussen 10.00-12.00 uur. Je bent van harte welkom in de lespraktijk, locatie 
Molenstraat! Een visagiste is niet aanwezig, maar voor iets lekkers en een drankje wordt 
gezorgd. Natuurlijk krijg je de foto’s ook in eigen beheer en heb je het recht om aan te 
geven welke foto’s evt. voor PR-doeleinden gebruikt mogen worden.  
 
Verkoudheids- en Coronaklachten 
De coronabesmettingen nemen helaas flink toe. Voor de lessen betekent dit dat er weer 
gebruik gemaakt wordt van het scherm. Dwarsfluit spelen geeft naar twee kanten een 
verspreiding van aerosolen, dus laten we voorzichtig zijn met elkaar en zoveel mogelijk 
voorkomen dat je het virus oploopt of doorgeeft in de les. Het verzoek is dan ook om niet 
naar de les te komen als je verkoudheidsklachten hebt. Je kunt in dat geval gebruik 
maken van een online les of neem even contact op om te kijken of we nog iets anders 
geregeld kunnen krijgen in de komende weken tot de vakantie. 
 
Laatste lessen cursusjaar 
De datum van je laatste lesdatum van dit cursusjaar is afhankelijk van het aantal lessen 
waarvoor je hebt ingeschreven en je startdatum/planning door het jaar heen. 
Voor de meeste cursisten zijn dinsdag 5 juli  en vrijdag 15 juli de laatste lesdagen. 
Informeer even als je twijfelt over de planning van jouw lessen. 
  



 

 

     FIJNE ZOMERVAKANTIE! 

Inschrijven nieuw schooljaar  
Wil je komend schooljaar weer doorgaan met de lessen, vergeet je dan niet opnieuw in te 
schrijven via het inschrijfformulier op de website.  
 
Bevestiging inschrijving 
Direct na je inschrijving ontvang je een bevestiging in je mailbox. Vanwege een storing is 
dat niet bij iedereen gebeurd in de afgelopen weken. Mocht je geen bevestiging 
ontvangen hebben of ontvangen zodra je formulier verzonden is, wil je dat dan 
doorgeven, zodat het even gecontroleerd kan worden? 
 

Rooster schooljaar 2022-2023 
De eerste les na de zomervakantie start vanaf 5 september op je oude lestijd.  
Vanaf de tweede schoolweek zal er een nieuw rooster ingaan zodat er ook rekening 
gehouden kan worden met nieuwe school/werk/trainingstijden. 
 
Tarieven  
De tarieven voor de lessen zijn afhankelijk van je leeftijd en de lesvormen waarvoor je je 
inschrijft. Je kunt ze vinden in de Algemene Voorwaarden op de site.  
 
Stichting Leergeld  
Voor het volgen van lessen via Flonder Muziek kun je mogelijk in aanmerking komen voor 
ondersteuning via Stichting Leergeld. De contactpersoon van Stichting Leergeld zal dit 
mee beoordelen.  
 
Plan C 
Wie niet in aanmerking komt voor ondersteuning van Stichting Leergeld komt mogelijk 
wel in aanmerking voor een tegemoetkoming van 50% van het lestarief vanuit Stichting 
Plan C. Voor meer informatie kun je kijken op de website: www.plancgoirle.nl 
 
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  
De zomervakantie kan daar een mooie periode voor zijn.  
 
En tot slot….. 

We zien elkaar deze week of de komende weken vast nog wel in de les of bij de 
voorspeelavond, maar ik wil je toch alvast bedanken voor het vertrouwen dat ik kreeg om 
je in het afgelopen jaar (weer) les te mogen geven! 
Het was wat mij betreft een mooi jaar, we hebben er samen ondanks corona iets van 
gemaakt. In zo’n jaar komen er veel verschillende momenten voorbij: diverse stijlen 
muziek, leermomenten, inspanning/ontspanning, 
dipjes/overwinningen, trots en plezier. Dat maakt elke les zo 
ongelooflijk mooi! Ik kijk alweer uit naar het nieuwe 
cursusjaar en hoop je dan weer verder op weg te mogen 
helpen in je muziek! Geniet van de zomerperiode!! 
 
 

   

  

https://flondermuziek.nl/inschrijfformulier/
http://www.plancgoirle.nl/


 

 

Planning schooljaar 2022-2023 
Hieronder vind je de planning van de lessen in het nieuwe schooljaar.  
Inschrijven voor het nieuwe cursusjaar kan via het inschrijfformulier op de website. 

Bijzondere data  
Vrijdag 22 oktober; lessen worden verplaatst naar woensdag 20 oktober 2022 
Vrijdag 30 juni 2023; voorspeelavond 19.00 uur 

 

 

 

  

Start cursusjaar 5 september 2022 
Herfstvakantie 21 t/m 30 oktober 2022 
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 
Voorjaarsvakantie 18 t/m 26 februari 2023 
Tweede Paasdag 10 april 2023 
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023 
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 
Zomervakantie 17 juli 2023 
  

LESDATA 

 DINSDAG 
Locatie Molenstraat 

VRIJDAG 
Locatie Jan van Besouw 

September 2022 6-13-20-27  9-16-23-30 
Oktober 2022 4-11-18 7-14-19! 

November 2022 1-8-15-22-29 4-11-18-25 
December 2022 6-13-20 2-9-16-23 

Januari 2023 10-17-24-31 13-20-27 

Februari 2023 7-14-28 3-10-17 

Maart 2023 7-14-21-28 3-10-17-24-31 
April 2023 4-11-18 7-14-21 

Mei 2023 9-16-23-30 12-19-26 
Juni 2023 6-13-20-27 2-9-16-23-30 

Juli 2023 4 7 

DATA ’t ANSAMBOL 
Locatie Jan van Besouw 
BLOK 1 BLOK 2 

9-23 september 10 februari 
7-14 oktober 17-31 maart 

4-18 november 14 april 
2-16 december 12-26 mei 

13-27 januari 8-23 juni 

 7 juli 
  



 

 

Gezamenlijk lied voorspeelavond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


