
   
 

   
 

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord 
Boom, Puurs-Sint-Amands, Rumst (Reet), Breendonk en Ruisbroek 

 
 
 

 
 
Beste leerling  
Beste ouder 
 
 
Wij hopen dat jullie een fijne zomervakantie hebben gehad. 

Het begin van het nieuwe schooljaar staat voor de deur en wij kijken er al naar uit om jullie 

terug te zien! 

Vanaf woensdag 1 september gaan we terug van start! 

 
Wat betekent dit concreet? 
 
De lessen kinderacademie, nootstudio, woordatelier, MCV 3de graad starten vanaf 1 
september op de dagen volgens het uurrooster.  
 
Voor de andere vakken zal de leerkracht jou contacteren om een lesmoment af te spreken. 
 
Leerlingen die starten met een instrument of zang worden pas gecontacteerd vanaf 10 
september. Hun eerste instrument/zangles zal doorgaan in de week van 13 september. 
 
Voorstelling instrumenten en toneel voor alle leerlingen 2.1 (jongeren) + geïnteresseerden 
vanaf 8 jaar)  
Woensdag 8 september om   13u30 tot 15u30 in Boom: Hospitaalstraat 27 
    17u30 tot 19u30 in Puurs-Sint-Amands: CC Binder. 
Registreer je voor deze voorstelling via de website vanaf 1 september. 
Meer info volgt binnenkort via de leerkracht nootstudio. 
 
 
Hoe houden we de academie veilig? 

 Er wordt extra ingezet op verluchten en ventileren waardoor het in de klas kouder kan 

zijn. Hou hier rekening mee aub. 

 Leerlingen onder de 12 jaar: moeten geen mondmasker dragen en geen afstand 

houden. 

 Leerlingen vanaf 12 jaar en leerkrachten: houden zoveel mogelijk afstand en dragen 

een mondmasker in contacten met andere aanwezigen op drukke plaatsen en tijdens 

verplaatsingen in gebouwen. Wanneer er stilgezeten of stilgestaan wordt, zijn een 

mondmasker of onderling afstand houden niet nodig. 

 Leerlingen blazers:  

Houden voorlopig 2 meter afstand tijdens het spelen, en gebruiken de 

plexiglasschermen. 

Brengen een keukenhanddoek en een dweil mee voor de hygiënemaatregelen. 

Een keukenhanddoek wordt over een pupiter gehangen en op 20 cm van de 

klankbeker geplaatst, de dweil op de vloer onder de klankbeker voor het opvangen 

van condensatie water. 



   
 

   
 

 Leerlingen zang:  

       houden voorlopig 3 meter afstand tijdens het zingen, en gebruiken de 

plexiglasschermen. 

 

Hoe werk je als ouder mee aan de veiligheid op de academie? 

 Voor ouders is een mondmasker verplicht. 

 Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de academie.  

 Wil je iemand van het schoolteam spreken (leerkrachten, secretariaat of directie) maak 

dan een afspraak via telefoon of via mail. 

 

 

 
Inschrijven voor het schooljaar 2021-2022 kan online via www.academieboom.be 
 
 
Heb je nog vragen over deze veiligheidsmaatregelen of over de inschrijvingen? 
Stuur een mail of bel tijdens de openingsuren vanaf 1 september: maandag tot vrijdag van 14u 
tot 20u, zaterdag tussen 9u en 13u. 
 

Hartelijk dank voor jouw medewerking en we wensen jou een fijn schooljaar in onze academie! 
 
 
 
Het academieteam. 
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