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Beste lezer,
Zo op de valreep naar het nieuwe jaar ontvangt u onze nieuwsbrief waarin we kort terugblikken maar vooral vooruit
kijken naar het nieuwe jaar. Graag brengen we daarbij ook de activiteiten voor de komende periode onder de
aandacht. Er zijn goede vooruitzichten maar we zijn er nog niet, daarom attenderen we u, wellicht ten overvloede,
ook op de Corona maatregelen die in de muziekschool nog steeds gelden. We verheugen ons op een mooi en
muzikaal jaar en wensen iedereen hierbij veel gezondheid, voorspoed en muziek in 2021!

Terugblik en vooruitkijken
In het filmpje dat met deze nieuwsbrief werd meegestuurd kijken we terug op het afgelopen cursusjaar. Ondanks de
beperkingen waar we allemaal mee te maken hadden zijn we tevreden over de afgelopen periode. De lessen konden
doorgaan, soms online, maar gelukkig ook veelal fysiek. Nieuwe kindercursussen konden starten en de
Workshopweek kon, soms met een aangepast programma, doorgang vinden. Een jeugdensemble (t/m 12 jaar) is
opgezet en groeit uit tot een mooie club spelers. Het aantal nieuwe inschrijvingen voor dit cursusjaar was boven
verwachting. Allemaal goed nieuws en dat geeft goede moed.
De jaarlijkse presentatie op Koningsdag in de Leiderdorpse Dorpskerk staat in goed overleg met de Oranjevereniging
gepland en ook de tweede Workshopweek van 21 t/m 26 juni wordt door de docenten voorbereid.

Samenspel Jeugd
De bezetting van de samenspelklas groeit! Als je al een instrument bespeelt is dit de kans om
samen met anderen te spelen o.l.v. dirigent Bram Soentjens. Voor spelers van viool, altviool,
cello, contrabas, dwarsfluit, klarinet, trompet, hoorn, fagot, harp of slagwerk tot plm. 12 jaar
op donderdagen van 15:30 -16:30 uur. De eerste serie van tien repetities is bijna afgelopen.
Wil je in januari vast een kijkje nemen om mee te kunnen doen bij de volgende
samenspelserie? Meld je aan voor de proefrepetitie via info@muziekonderwijs-leiderdorp.nl

Muziekverhaaltjes
Iedere eerste maandag van de vakantie kun je luisteren en meedoen in een kleine muzikale
workshop voor kinderen van plm 5-7 jaar op basis van een prentenboek. Maandag 22
februari om 11:30 uur is er weer een nieuw muziekverhaal. Welk verhaal dat dit keer zal
zijn wordt binnenkort op de website vermeld.
Meer informatie: www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl
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Basiscursussen na de voorjaarsvakantie
Voor nieuwe basiscursussen 1,2,3… Muziek! en Muzikale Oriëntatie kunnen weer kinderen
worden aangemeld. Vrijdagmiddag om 15:30 en 16:15 uur. Voor 1,2,3… Muziek! is er een
extra mogelijkheid op woensdagmiddag om 16:00 uur. Start na de voorjaarsvakantie.
1,2,3… Muziek! is bedoeld voor kinderen van 5-7 jaar, op speelse wijze komen de muzikale
basisvaardigheden aan de orde. Muzikale Oriëntatie is bedoeld voor kinderen uit groep 4 en
5 van de basisschool en bereidt voor op de keuze voor een instrument.

En Meer….

Behalve deze uitgelichte activiteiten hopen we ook binnenkort weer starten met: Groepcursus
slagwerk voor jonge kinderen Kennismaking gitaar volwassenen, Harp- Gemengd- en Blokfluitensemble voor
volwassenen, het zangproject voor leden koor Inspiration. Meer informatie: info@muziekonderwijs-leiderdorp.nl

Corona & Muziekles
Online lessen
We zijn inmiddels wel een beetje gewend; wanneer het gebouw van overheidswege gesloten is en geen fysieke
lessen mogen plaatsvinden schakelen we over naar de online les, meestal op hetzelfde tijdstip. Wanneer hiervan
wordt afgeweken gebeurt dat in overleg met de docent. Voor de nieuwe leerlingen delen we graag wat tips voor een
geslaagde digitale les:
-

Vooraf is met de docent besproken of de les plaats vindt via Skype, Zoom, Teams of ander medium.
Zorg voor een goede verbinding en instelling van de geluidsweergave (de docent kan helpen).
Attendeer jonge kinderen tijdig voor de aanvang van hun les en laat hen helpen klaarzetten of alvast
inspelen. Het is zonde van de lestijd wanneer zij nog moeten schakelen vanuit andere speelactiviteiten.
Het is handig wanneer een volwassene op de achtergrond bereikbaar is voor technische assistentie of het
noteren van opdrachten.

Regels- herinnering

-

Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les alleen naar binnen. Ouders/begeleiders vragen we buiten te
wachten en hun kinderen op tijd weer op te halen.
Na het desinfecteren van je handen wacht je voor de deur van je leslokaal, de docent laat je binnen.
Houd overal, steeds de 1,5 meter afstand. Ook de docenten houden deze afstand t.o.v. de leerlingen ouder dan 12 jaar
Voor zang en blaasinstrumenten zijn er schermen in de lokalen. Uiteraard zijn deze ook voor anderen beschikbaar.
Er zijn in de gang geen zitplaatsen en het toilet is gesloten.
Tot slot geldt: kom alleen als je de volgende vragen met nee kunt beantwoorden:

•
•
•
•
•

Heb je nu corona?
Heb je nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
Ben je genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
Heb je één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts
(meer dan 38 graden)?
Heb je huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

Blijf bij twijfel thuis, informeer tijdig de docent, in overleg kan de les online plaatsvinden. Neem contact op wanneer het
ondanks deze maatregelen niet prettig voelt de lessen op de muziekschool te vervolgen, de docenten zullen alle mogelijkheden
voor alternatieven met je bespreken.

