Nieuwsbrief December

Opstart van een nieuwsbrief voor ouders en leerlingen
Om de communicatie tussen de academie en ouders/leerlingen te optimaliseren, hebben we besloten elke maand
een nieuwsbrief te sturen met daarin de belangrijkste informatie over onze werking, de laatste nieuwtjes, een
overzicht van de toonmomenten, …
Conclusie infomomenten
Eind oktober hadden infomomenten plaats in de academie. Deze werden goed onthaald bij de aanwezigen. Er
was een kleine opkomst, maar we hopen op een groei in de toekomst. De inhoud van deze infomomenten kan je
nalezen via deze link
Coronamaatregelen
Het onderwijs blijft schakelen naar steeds strengere maatregels. De kerstvakantie start voor de leerlingen
-

jonger dan 12 jaar op 18 december 2021.

-

vanaf 12 jaar op 24 december 2021. (Voor deze groep zal een aangepast uurrooster gemaakt worden voor deze
week door de vakleerkracht)
Maatregelen:

-

Vanaf 6 jaar is een mondmasker verplicht van zodra je de academie binnenkomt

-

Oudercontacten gebeuren digitaal

-

Geen derden toegelaten in de academie

-

Hygiënische regels blijven behouden

-

Klassen worden goed verlucht dus kleed je warm genoeg aan

-

Leerlingen met ziekteverschijnselen of quarantaine blijven thuis
De vakleerkracht zal je op de hoogte brengen hoe de lessen verder georganiseerd worden.

-

Toetsen/examens gaan door zoals gepland.

-

2de graad:
o – 12jaar: Statische activiteiten kunnen doorgaan zoals de huidige lessen, mits het bewaken van
1,5m afstand. Dynamische activiteiten zijn enkel toegelaten in groepjes van max. 10 leerlingen
binnen en max. 50 als de activiteit buiten doorgaat. (vb zingen, bewegen, blazen, …).
o + 12jaar: Statische activiteiten kunnen doorgaan zoals de huidige lessen, mits het bewaken van
1,5m afstand. Dynamische activiteiten is 1 op 1 voor deze doelgroep.

-

Vanaf de derde graad zijn de theorievakken digitaal en/of met opdrachten.

-

Instrumentlessen gaan 1 op 1 door.

-

Woordlessen gaan door met mondmasker en het respecteren van de afstand, zangers en blazers worden
afgeschermd met plexiglas.
Toonmomenten
Alle toonmomenten die voorzien waren voor deze maand worden opgeschort. We houden jullie op de hoogte
wanneer deze terug kunnen opstarten.
Agenda academiewerking
De eerste evaluatie is op komst en aldus zijn er voor sommige vakken tussentijdse proeven. Je vakleerkracht licht
dit verder toe.
GEEN LESSEN OP 14 DECEMBER WEGENS PEDAGOGISCHE STUDIEDAG!
Remediëringstrajecten
De aanhoudende coronaproblematiek zorgt ervoor dat leerlingen het speelplezier en het samen artistiek bezig
zijn al heel lang moeten missen. Na de kerstvakantie starten wij daarom vrijblijvend volgende trajecten op:

-

Kinderkoor in Anderlecht (1u om de 2 weken): dit koor ondersteunt de zangdurf, het plezier in zingen en het actief
beoefenen van de theorie uit de lessen Muzikale Vorming. Het repertoire stemmen we af op de leeftijd en we
hopen dat we vaak toonmomenten kunnen laten doorgaan, waardoor ook ouders een beeld krijgen van wat hun
kinderen leren. Schrijf je HIER in voor 20 december 2021.

-

Kinderkoor in Sint-Pieters-Leeuw zal workshopmatig aangeboden worden naargelang de inschrijvingen. Interesse
voor de workshops: schrijf je dan HIER in voor 20 december 2021.

-

Ritmekoor workshops: We maken samen ritmische songs via bodypercussion, klein percussiemateriaal, met onze
stem… we gaan aan de slag met de aangeleerde ritmes uit de lessen muzikale vorming. Samen musiceren en de
theorie omzetten in praktijk is de boodschap. Het zijn niet te missen workshops. Heb je zin in deze ritmeklas,
schrijf je dan HIER in voor 20 december 2021.

-

Voor de woordklassen en dansklassen volgen ook nog workshops. Van zodra deze er zijn, brengen we jullie
op de hoogte.

-

Saxofoonchoir: Alle saxofonisten kunnen zich HIER inschrijven voor 20 december 2021, om deel te nemen aan
het groepsmusiceren met andere collega saxofonisten. Er worden weken voorzien die leiden tot een toonmoment.
Deze sessies zijn periodiek. We adviseren elke saxofonist om hieraan deel te nemen. Het vult de
instrumentenrugzak en is een ideaal voorbereidingstraject voor toonmomenten. Dit saxofoonensemble gaat door
o.l.v. Kurt Bertels

-

Koperchoir: Alle kopers kunnen zich HIER inschrijven voor 20 december 2021, om deel te nemen aan het
groepsmusiceren met andere collega koperblazers. Er worden weken voorzien die leiden tot een toonmoment.
Deze sessies zijn periodiek. We adviseren elke koperblazer om hieraan deel te nemen. Het vult de
instrumentenrugzak en is een ideaal voorbereidingstraject voor toonmomenten. Dit koperensemble gaat door
o.l.v. Van Neyghem Bart

-

Ook voor andere blazers en instrumentengroepen voorzien we trajecten, deze worden nog aangekondigd
met vriendelijke groeten,
Kelly Huylenbroeck
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