
         
       
 

 
NIEUWSBRIEF okt 2022 
 
 
Beste allemaal!  
 
Hierbij ontvangen jullie de eerste nieuwsbrief van cursusjaar 2022-2023 
 
 
Rooster 
Het passen van alle mogelijkheden in het rooster is dit jaar met jullie hulp weer goed 
gelukt! Hier en daar kan het altijd nodig zijn alsnog wat wijzigingen aan te brengen, 
doordat schooltijden etc. van cursisten veranderen. Dit zal dan altijd in overleg gebeuren. 
 
Expositie-opening Atelier ‘78 
’t Ansambol was op vrijdag 30 september uitgenodigd om de muziek te verzorgen bij de 
Expositie-opening van Atelier ’78. 
Het was een sfeervolle avond waarbij we vier muziekstukken hebben uitgevoerd, wat van 
diverse kanten heel erg werd gewaardeerd. Complimenten aan de leden van ’t Ansambol! 
 
Compositiewedstrijd 
Wil je nog meedoen met de compositiewedstrijd van het Nederlands Blazers Ensemble? 
maken?  Je hebt nog een paar dagen de tijd!  
Inzendingen kunnen ingestuurd worden tot 10 oktober. 
Iedereen in de leeftijd t/m/ 18 jaar kan meedoen. 
Meer informatie vind je op: https://nbe.nl/doe-mee/ 
 
Concert Kinderboekenweek 
Woensdag 12 oktober spelen enkele leerlingen bij het KinderboekenweekConcert! 
Het thema is dit jaar GiGaGroen! We hebben de muziek daarbij uitgezocht en Elisabeth 
komt voorlezen. Samen met de vioolleerlingen zullen we ook nog een slotlied spelen. 
Wil je komen luisteren? Je bent welkom bij Bibliotheek Goirle van 16.00-16.45 uur. 
 
Bladmuziek Kinderboekenweek 
Ieder jaar komt er bij Kinderen voor Kinderen een nieuw lied uit dat hoort bij de 
Kinderboekenweek. Bladmuziek kun je downloaden via deze link: 
https://assets-www.zapp.nl/portal/downloads/000/000/401/original/Gi-
Ga_Groen_KvK_05-09-22_-_Score.pdf?1662385003 
 
Herfstvakantie  
De blaadjes beginnen al wat te kleuren; een teken dat ook de herfstvakantie in zicht komt. 
In de week van 21-28 oktober worden er geen lessen gegeven. 
 
Herinnering voor de vrijdagcursisten: 
De lessen van 21 oktober zijn verplaatst naar woensdag 19 oktober en vinden volgens het 
vrijdagrooster plaats in de muziekruimte van Flonder Muziek, dus niet bij JvB!  
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Sinterklaasconcert 
De voorbereidingen voor het jaarlijkse sinterklaasconcert zijn ook al weer in volle gang. 
Het concert zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 30 november om 15.30-16.15 uur bij de 
Bibliotheek in Goirle. Wil je meedoen? Schrijf de datum en tijd alvast in je agenda! 
 
Planning 2022-2023 
De meest actuele planning m.b.t. lesdagen, vakanties en activiteiten vind je in het laatste 
blad van deze nieuwsbrief. 
 
Facturen 
Alle cursisten hebben hun factuur voor het lesgeld ontvangen op 13 september jl. 
Het is mogelijk deze in één keer of in tien termijnen te betalen. 
(Let hierbij op de wijziging van het rekeningnummer.) 
Eerste betalingstermijn was 1 oktober jl. 
Mocht deze je ontschoten zijn, wil je dat dan nog in orde maken? 
Bij vragen over je factuur, kun je altijd even informeren via de mail. 
 
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 
Dit tarief blijft ook dit cursusjaar beschikbaar. 
 
Activiteiten: 

Woensdag 12 oktober Concert Kinderboekenweek 

 16.00-16.45 uur – Bibliotheek 

 

Dinsdag 18 oktober Vrienden/Vriendinnenles 

Woensdag 19 oktober Vrienden/Vriendinnenles 

 

Woensdag 30 november Sinterklaasconcert 

 15.30-16.15 uur – Bibliotheek 

 

Vrijdag 13 januari Workshop dwarsfluit (Sjors creatief) 

 14.00-14.45 – Jan van Besouw 

 

Woensdag 29 maart Workshop Muziek Ontdekken (Sjors creatief) 

 14.00-14.45 uur – Jan van Besouw 

 

Vrijdag 31 maart Workshop dwarsfluit (Sjors creatief) 

 14.00-14.45 – Jan van Besouw 

 

Vrijdag 30 juni 2023 Voorspeelavond  

 19.00 uur Kapel Jan van Besouw 

 

http://www.plancgoirle.nl/


Planning schooljaar 2022-2023 
Hieronder vind je de planning van de lessen van dit schooljaar.  
 

Bijzondere data  
Vrijdag 21 oktober; lessen worden verplaatst naar woensdag 19 oktober 2022 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

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 

30 sept. optreden 3-17-31 maart 
7-14 oktober 14 april 

4-18 november 12-26 mei 

2-16 december 8-23 juni 
13-27 januari 30 juni concert 
 7 juli 



Voorbeeld lied Kinderboekenweek: GiGaGroen, Kinderen voor Kinderen 


