
 

 

Nieuwsbrief        Juni 2021 

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

 

In het zicht van de zomer nog een laatste bericht. Het voelt alsof we net zijn begonnen, zo na 

de lockdown maar tegelijkertijd is het seizoen al bijna voorbij. Fijn dat we een beetje kunnen 

ontspannen wat betreft corona, maar laten we toch nog maar voorzichtig blijven. 

 

Projectweek 

Volgende week, 5 t/m 10 juli wordt onze eerste projectweek georganiseerd. Eigenlijk had het 

de tweede moeten zijn, maar die in februari moest helaas geannuleerd worden.  

In de projectweek zijn er geen reguliere lessen maar het is wel een week vol met andere 

activiteiten, workshops, concerten, enzovoort. Doe vooral mee met zoveel mogelijk 

workshops en extra lessen, ook van andere docenten! Het wordt dus een geheel andere 

week! 

De omschrijvingen van alle activiteiten en het blokkenschema zijn als bijlage toegevoegd en 

het blokkenschema staat ook op de website. Deelname is gratis. Wel vooraf even aanmelden 

en dat kan vanaf vandaag tot en met vrijdag 2 juli via de website, https://moz-art-

zuidplas.nl/nieuws/. Deelname is gratis. 

De week wordt afgesloten met een Muziekproeverij op zaterdag 10 juli, van 13:00 – 16:00 uur 

in de Schubertstraat in Nieuwerkerk aan den IJssel.  

 

Nieuwe seizoen 

Vanaf dit jaar werken we met een nieuw systeem van inschrijven. Alles gaat via de website, 

maar als u de les of cursus voort wil zetten hoeft u niet meer opnieuw in te schrijven. De 

inschrijving loopt vanzelf door in het nieuwe seizoen en de betaling blijft hetzelfde zoals eerst 

aangegeven. Als u daar iets in wil veranderen, bijvoorbeeld betalen in termijnen, kunt u 

contact opnemen met de administratie.  

Als u wilt stoppen met de lessen kunt u zich uitschrijven via de website:  

https://moz-art-zuidplas.nl/uitschrijven/ 
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De start van het nieuwe seizoen is maandag 30 augustus.  

Moerkapelle en Moordrecht 
Op 17 en 18 september organiseert dorpshuis Op Moer in Moerkapelle een weekend met 
allerlei activiteiten en wij zullen deelnemen met een Muziekproeverij op zaterdag 18 
september, waarschijnlijk tussen 13.00-16.00 uur. Let op de publiciteit in Moerkapelle en op 
onze website voor de meest recente informatie. 
Ook zijn er plannen om in ’t Turfhuis in Moordrecht te beginnen met een aantal muzieklessen. 
Dat is nog niet zover, maar hou de website in de gaten voor het laatste nieuws!  
 
 
Warno Ruting is onze nieuwe pianodocent. We heten hem van harte welkom in de 
organisatie! De wachtlijst voor piano kan voor een groot deel worden weggewerkt nu.  
 
 
Jubileum 
Volgend jaar, in 2022, bestaat de muziekschool 50 jaar! Daar kunnen we natuurlijk niet 
zomaar aan voorbij gaan en we zullen er zeker met een aantal activiteiten aandacht besteden. 
Als u leuke ideeën heeft, of als u betrokken zou willen worden bij de organisatie of mensen 
kent die daar belangstelling voor hebben, dan horen wij dat graag!  
 
 
Vrijwilligers 
MOZ-Art is steeds op zoek naar vrijwilligers. Zo is er nu behoefte aan een klusjesman of vrouw 
en iemand die helpt meedenken over de aanpassing van het interieur en daarin 
coördinerende taken op zich kan nemen. Ook is er soms behoefte aan hulp of ondersteuning 
bij projecten of activiteiten. Heeft u interesse of weet u iemand die hierin geïnteresseerd kan 
zijn: aarzel niet om contact op te nemen via mail of telefoon.  
 

Succes met de laatste weken en veel plezier tijdens de projectweek en de Muziekproeverij. 

Daarna een heel goede zomer gewenst en graag tot ziens eind augustus. 

 

Vriendelijke groet, 

Hans van der Maas 

Directeur/bestuurder 

directie@moz-art-zuidplas.nl  

06 1266 3478 

0180 315 462 
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