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Joure, 1 april 2020 

 

Onderwerp: Berichtgeving omtrent corona virus 

 

Beste leerling en/of ouders/verzorgers, 
 
Naar aanleiding van de persconferentie van 31 maart geven wij u een update van de 
maatregelen die It Toanhûs de komende weken neemt. 
 
Wij volgen de maatregelen van de overheid en zijn dan ook tot 4 mei gesloten voor alle 
lessen en activiteiten. De verlenging van de maatregelen heeft natuurlijk ook directe 
gevolgen, naast de lessen, voor de geplande activiteiten van It Toanhûs. 
Hieronder vindt u een overzicht: 
 

1. De instrumentale- en zanglessen worden tot de meivakantie online gegeven. 
Onze docenten zetten zich voor meer dan 100% in om de lessen, gezien de 
gegeven omstandigheden, zo goed mogelijk te geven. Wij zijn ontzettend blij dat 
we op deze manier de lessen kunnen blijven geven. 

2. De Mixed Music Junior lessen worden tot de meivakantie online gegeven. 
3. Voor de danslessen worden tot de meivakantie nog enkele instructievideo’s 

online gezet. De dansvoorstelling van 13 juni gaat niet door. 
4. Na de meivakantie hopen wij de beeldende cursussen, popbands, ensembles, 

kinderkoor, popkoor en andere korte cursussen te hervatten. 
5. Alle voorspeelavonden en uitvoeringen komen te vervallen. Dus ook het 

kampvuurconcert van 15 mei en de ensembleweek . 
6. Over de examens wordt nog een besluit genomen. 

 
Zoals werd genoemd, volgt er vanuit overheidswege een week voor 28 april een nieuwe 
update van maatregelen. Wij hopen van harte dat wij u dan kunnen vertellen dat u de 
lessen na de meivakantie weer kunt vervolgen zoals u gewend bent. In de tussentijd gaan 
wij door om zoveel mogelijk online te doen en houden wij u regelmatig op de hoogte van 
de laatste stand van zaken. Ook zetten we wekelijks een update op de website. Ga 
hiervoor naar www.toanhus.nl/mededelingen-omtrent-corona-virus/.

http://www.toanhus.nl/mededelingen-omtrent-corona-virus/


 

De volgende vragen worden ons regelmatig gesteld: 
 

1. Kom ik in aanmerking voor restitutie van lesgeld? 
- Instrumentale- en zanglessen worden niet gerestitueerd aangezien onze 

docenten online de lessen geven. 
- In juni krijgt u van ons bericht over eventuele restitutie van alle overige lessen 

en cursussen. Dit geldt zowel voor beeldend als dans en muziek, aangezien we 
dan in kaart hebben welke lessen/cursussen niet volledig zijn gegeven. 

2. Mag ik mijn automatische incasso blokkeren of mijn factuur niet betalen? 
- Nee, dat mag niet en geeft extra veel werk voor de administratie. U kunt 

ervan op aan dat wij in juni op een adequate manier hiermee omgaan. 
- Heeft u inmiddels uw termijn gestorneerd, dan verzoeken wij u met klem om 

dit terug te draaien.  
 
Het is een bijzondere tijd voor eenieder van ons en het vergt van ons allemaal heel veel. 
Iedereen heeft met dit virus te maken en kan er niet omheen. 
 
Wij wensen u heel veel sterkte met alles en hopen van harte dat wij na de meivakantie 
voor wat ontspanning kunnen zorgen. 
 
Wij hopen u met deze brief voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.  
Blijf gezond! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Emily Diepeveen-Zwart 
Directeur CvK It Toanhûs 

  


