
Beste cursist, beste ouder,  
 
Tot gisteren klonken overal in het gebouw gezellige kerstklanken en we hadden het gebouw mooi 
versierd. Het is echter helaas niet anders, de overheid heeft zaterdag 18 december een strenge 
lockdown afgekondigd tot en met in ieder geval 14 januari 2022 in verband met het snel om zich heen 
grijpende coronavirus. Dat betekent dat ook de Muziek- en Dansschool Heiloo per direct haar deuren 
moet sluiten. 
 
Hoe gaan we het doen? 
Zoals u weet, zouden de meeste cursisten komende week nog les krijgen tot en met 24 december en 
dan – na het kerstreces - vanaf 10 januari 2022 weer. Wat betreft de individuele lessen stappen wij 
per direct zoveel mogelijk over op online lessen, zo ook de eerste week na het kerstreces, tenzij de 
docent het anders met u regelt (bijvoorbeeld door na de lockdown dubbele lessen te draaien).  
De groepslessen worden zo veel mogelijk opgeschort. Dat kan dit schooljaar gelukkig, omdat door de 
vakantiespreiding het schooljaar 41 lesweken telt in onze regio en wij in die periode 38 weken 
individuele muzieklessen verzorgen. We hebben dus een beetje speling voor zowel de individuele 
lessen als de groepslessen. Bijna alle groepslessen (waaronder dans, musical, koren en ensembles) 
hebben minder weken les en kunnen sowieso worden opgeschort. Deze zullen dus – als de regering 
het weer toelaat – weer live starten vanaf 15 januari. Mag dat vanuit de overheid niet, dan zullen wij 
dan bekijken hoe we de groepslessen verder gaan vormgeven.    
In ons lesgeldreglement staat dat online lessen ten tijde van calamiteiten als vervanging gelden. 
Mocht dit problemen opleveren, communiceer dit dan met de docent. Lessen die wij echt niet kunnen 
verzorgen, zullen wij zo veel mogelijk aan het eind van het seizoen restitueren.  
 
Jubileum 
Laten we hopen dat de huidige lockdown tot het gewenste effect leidt zodat we na 15 januari weer 
live aan de slag kunnen. Graag waren we ons jubileumjaar anders van start gegaan. Maar… wat in het 
vat zit verzuurt niet. Zo zouden we voor ons eerste jubileumfeest vele optredens verzorgen in 
verzorgingshuizen en bij dagopvanglocaties ter ere van ons 60-jarig bestaan. Dit idee werd zo 
enthousiast ontvangen, dat we dat later alsnog graag gaan doen.    
 
Stuur een kerstlied of kerstgroet 
Velen van jullie hebben mooie kerstliederen en/of dansjes ingestudeerd. Laat dat zo veel mogelijk 
thuis horen en zien, het is echt zo goed voor ons gemoed in deze tijd! En als je durft, maak dan een 
filmpje van een kerstlied, -groet of -dans en stuur dat naar ons op. Wij zullen dat dan delen zodat zo 
veel mogelijk mensen toch nog een stemmige kerst tegemoet zien. We zullen elke inzending belonen 
met iets lekkers (na 10 januari). Kom maar op! 
 
Voor nu: op naar de feestdagen. Maak er wat van ondanks de lockdown. Ik wens u namens het hele 
team een gezellig kerstfeest en een gezond 2022.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Pauline Folkerts 
directeur-bestuurder Muziek- en Dansschool Heiloo   
 


