
 

 

  
 

Nieuwsbrief 7 september 2019 
 
Beste leerlingen, ouders, belangstellenden en relaties, 
 
Hierbij weer een Nieuwsbrief van De Muziekschool met belangrijke informatie 
over onder andere ONZE VERHUIZING, het Open Huis op 21 september en een 
nieuwe docent. 
 

   Verhuizing 
In onze vorige nieuwsbrief moesten wij met grote ontzetting melden dat wij 
binnen enkele weken ‘thuisloos’ zouden zijn... 
Maar na het mooie en gezellige Zomerconcert wachtte ons een grote verrassing! 
Een ouder vroeg of we de plek van de oude soos van de kerk eens wilden 
bekijken en of dat wat voor ons was? 
En dat was wat!  
In nauwe samenwerking is De Muziekschool razendsnel verhuisd en kunnen de 
leerlingen gewoon volgende week weer met hun lessen doorgaan. 
We zijn super blij met de nieuwe plek en de samenwerking met de mensen van 
de Ontmoetingskerk. 
Dank aan hen en aan de docenten die – allemaal in hun vakantie – hebben 
bijgedragen aan de verhuizing! 
 
Wij gaan de zij-ingang van de kerk gebruiken.  
Binnenkort komen er bordjes die dat aangeven.  
De docenten zullen zelf aangeven in welke ruimte ze te vinden zijn. 
 
  

    Open Huis op zaterdag 21 september 11.00-14.00 uur 
Deze zaterdag wordt een gezellig Muziekschoolfeestje waar kennis gemaakt kan 
worden met instrumenten, docenten en leerlingen van De Muziekschool.  
En uiteraard met onze nieuwe zangdocente Dascha en onze nieuwe locatie De 
Ontmoetingskerk. 
 
We nodigen iedereen, ook jullie, leerlingen en ouders, van harte uit!  
Er zal een open podium zijn, zodat er gezellig veel muziek zal klinken. De 
docenten zullen jullie vragen om mee te doen. Maar je kunt je ook gewoon zelf 
bij hem/haar aanmelden. 
Dus neem vriendjes, vriendinnetjes, buren, klasgenoten mee en laat hen 



ervaren hoe leuk muziek maken is! 
 
De docenten zullen de leerlingen vragen om allemaal wat lekkers te maken en 
mee te nemen. Zo krijgen we een hele tafel met gevarieerde lekkernijen, waar 
we onder begeleiding van muziek gezellig met elkaar van kunnen genieten! De 
Muziekschool zorgt voor wat te drinken. 
 

    Nieuwe slagwerkdocent 
We hebben een goede en leuke opvolger voor slagwerk/drumdocent Ruben 
gevonden.  
Sander Smeets heeft al contact gemaakt, zodat de lessen gewoon weer - na de 
zomervakantie – volgende week doorgaan. 
Binnenkort is er meer informatie over Sander te vinden op onze website. 
 
 

   Leuke actie samen met PLUS!! 
PLUS is een supermarkt die sterk geankerd is in de Pijnackerse gemeenschap. 
Zij verkopen ook veel lokale producten en werken samen met de Pijnackerse 
clubs, stichtingen en verenigingen. Toen eigenaar Sabine Zondag ons uitnodigde 
om mee te doen aan deze spaaractie, hebben wij dan ook direct ja gezegd. 
Vanaf 7 september t/m 26 september kunnen er sponsorpunten voor De 
Muziekschool worden gespaard. 

 
 
Voor iedere 10 euro aanboodschappen ontvang je een sponsorpunt.  
Je scant vervolgens het sponsorpunt (voucher) bij de digitale actiekast en kiest 
de club uit waar je wil dat jouw sponsorpunt naartoe gaat: voor De 
Muziekschool!! Ja toch?! 
Aan het einde van de actie verdeelt PLUS  €10.000,- onder de clubs.  
Hoe meer sponsorpunten voor ons, hoe hoger het aandeel van het totale 
sponsorgeld van totaal 10.000 euro, naar De Muziekschool gaat. 
We sparen voor muziekstandaards, we kunnen er een flink aantal gebruiken! 
 



 

   Besturen van De Muziekschool is leuk! Graag uw hulp!  
De Muziekschool is een Stichting zonder winstoogmerk. De bestuurders zijn 
vrijwilligers. 
Wij zijn op zoek naar mensen die, als bestuurder, maar ook als vrijwilliger 
anderszins een bijdrage aan onze geweldige muziekschool willen leveren. 
Met name op het gebied van sponsor- en fondsenwerving, publiciteit (denk 
bijvoorbeeld ook aan Facebook en instagram) kunnen wij mensen gebruiken! 
Lijkt het u leuk of heeft u ideeën? Mail naar info@muziekschoolpijnacker.nl! 
 
 
 

     Vriendje-Mee Weken 
Alle leerlingen mogen in de weken van 16 en 23 september een 
vriendje/vriendinnetje meenemen naar de les om te laten zien en horen hoe 
zo’n les gaat. En uiteraard om te ervaren hoe leuk dat is. Vraag aan je vrienden, 
vriendinnen, klasgenoten, collega’s of buren of ze zin hebben om mee te gaan 
en meldt dit even bij je docent(e).  
Mocht iemand op het laatste moment besluiten dat hij/zij toch ook mee wil? Dat 
kan uiteraard ook. 
Extra leuk is dat de vriendjes die meekomen na de les een bon krijgen voor een 
gratis proefles op een instrument naar keuze! 
 
 

    Website  
Heel veel informatie over De Muziekschool Pijnacker is te vinden op onze 
website: www.muziekschoolpijnacker.nl 
Bijvoorbeeld over de vakanties, docenten, lesdagen, tarieven en 
samenwerkingsmogelijkheden met basisscholen. 
 
       

    Jeugd Cultuurfonds 
Graag willen wij u nogmaals attenderen op het feit dat per 1 januari 2014 het 
Jeugdcultuurfonds bestaat. Kinderen van 4 tot 18 jaar uit financieel minder 
draagkrachtige gezinnen – met een inkomen minder dan 110 % van het sociaal 
minimum - kunnen in aanmerking komen voor jaarlijkse ondersteuning door dit 
fonds. Er zijn enkele voorwaarden voor aanvraag en toekenning. Meer 
informatie kan worden verkregen bij de Gemeente. Ook bij De Muziekschool 
(06-51436366) kunt u informatie krijgen en/of ondersteuning bij een aanvraag. 
 
Hartelijke groet, 
Agnes Melis 
Mede namens docenten en bestuur van De Muziekschool Pijnacker 
 
 
Slagwerk/drum, sax, klarinet, piano, viool, gitaar, cello, blokfluit, zang, 



dwarsfluit, Spelen met Muziek voor Peuters,        
Basismuziekonderwijs met instrumentoriëntatie (AMV), bands en 
ensembles.  
        Je vindt het allemaal bij De Muziekschool Pijnacker 


