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Beste	  ouders,	  	  
Voor	  het	  tweede	  semester	  van	  het	  seizoen	  2013-‐2014	  hebben	  we	  voor	  u	  allerlei	  belangrijke	  zaken	  op	  
een	  rij	  gezet.	  	  

Vakantiewoensdagen.	  	  
woensdag	  5	  maart	  voorjaarsvakantie	  
woensdag	  23	  en	  30	  april	  meivakantie.	  	  
N.B.	  woensdag	  11	  juni	  is	  er	  wel	  repetitie	  ondanks	  de	  pinkstervakantie	  voor	  sommige	  scholen.	  	  Dit	  in	  
verband	  met	  ons	  naderende	  concert.	  We	  hopen	  dat	  de	  meeste	  kinderen	  er	  dan	  zijn.	  	  De	  locatie	  hoort	  
u	  nog.	  	  

Nieuwe	  aanmeldingen……	  
Er	  is	  zowel	  voor	  basisklas	  1	  als	  2	  belangstelling	  van	  nieuwe	  kinderen.	  	  Binnenkort	  komen	  zij	  een	  keer	  
vrijblijvend	  meedoen.	  Dat	  is	  heel	  goed	  nieuws.	  	  Dit	  komt	  deels	  door	  de	  verbeterde	  website	  en	  deels	  
door	  de	  actie	  om	  alle	  basisscholen	  aan	  te	  schrijven	  en	  informatie	  in	  de	  nieuwsbrief	  te	  laten	  
opnemen.	  	  	  

Nieuwe	  optredens	  in	  juni	  2014.	  
1.	  Eindconcert.	  
Zoals	  u	  al	  hebt	  kunnen	  lezen	  zal	  de	  koorschool	  haar	  eindconcert	  houden	  op	  21	  juni	  om	  15.30	  u.	  in	  de	  
Lutherse	  kerk.	  Zonder	  tegenbericht	  verwachten	  wij	  dat	  uw	  dochter	  dit	  concert	  meemaakt.	  Het	  
concert	  zal	  ruim	  een	  uur	  duren.	  We	  hebben	  daar	  een	  prachtige	  akoestiek	  en	  we	  kunnen	  gratis	  
gebruik	  maken	  van	  de	  kerkruimte.	  	  Het	  thema	  is:	  De	  wereld	  zingt.	  In	  drie	  delen	  zullen	  de	  klassen	  
liederen	  zingen	  uit	  Nederland,	  uit	  europa	  en	  uit	  andere	  landen	  in	  de	  wereld.	  	  Centraal	  staat	  Spanje.	  
Een	  flink	  deel	  van	  het	  concert	  zal	  bestaan	  uit	  een	  	  minimusical	  met	  verhaallijn	  en	  vertellers:	  Paella	  
met	  noten.	  We	  proberen	  dit	  wat	  meer	  aan	  te	  kleden,	  door	  middel	  van	  kleding,	  presentatie,	  
choreografie	  e.d.	  	  	  
We	  zijn	  nog	  op	  zoek	  naar	  een	  handige	  pianist,	  die	  flexibel	  kan	  inspelen	  op	  kinderen	  .	  Mocht	  u	  nog	  
een	  naam	  weten,	  laat	  het	  ons	  dan	  horen.	  	  
2.	  Angerenstein.	  	  
Door	  het	  comité	  Angerenstein	  zijn	  wij	  uitgenodigd	  een	  kleine	  bijdrage	  te	  leveren	  aan	  een	  
buitenconcert.	  	  Het	  lijkt	  ons	  leuk	  om	  een	  deel	  van	  het	  repertoire	  hier	  nog	  eens	  te	  laten	  horen.	  	  
Bovendien	  is	  dat	  heel	  goed	  voor	  de	  PR	  van	  de	  koorschool.	  	  De	  precieze	  tijd	  hoort	  u	  nog,	  maar	  houdt	  u	  
de	  middag	  er	  svp.	  voor	  vrij.	  	  

Website	  /	  Ledenpagina	  /	  nieuwe	  liedjes.	  	  
Inmiddels	  is	  de	  ledenpagina	  beschermd	  en	  hebt	  u	  inloggegevens	  gekregen,	  waardoor	  u	  als	  ouder	  en	  
ook	  uw	  kind	  hierop	  kan	  inloggen.	  	  Al	  enkele	  weken	  staat	  er	  nieuw	  materiaal	  op	  voor	  het	  eindconcert.	  	  
wilt	  u	  uw	  kind	  hierop	  wijzen?	  
-‐Paella	  met	  noten	  (beide	  klassen):	  minimusical	  
-‐Tuuti	  tumaistaani.	  (beide	  klassen):	  Wiegenlied	  uit	  Finland.	  	  
-‐happy	  birthday	  shuffle	  (klas	  2):	  	  	  een	  onvervalste	  blues	  geschreven	  op	  een	  mistige	  
verjaardagswandeling.	  	  
-‐Wee	  little	  piute	  	  (basisklas	  2):	  amerikaans	  volksliedje	  	  over	  een	  volk	  (piute)	  uit	  het	  zuiden	  van	  de	  
verenigde	  Staten.	  De	  baby	  piute	  valt	  in	  slaap	  en	  de	  pony	  blijft	  gewoon	  doorrijden.	  	  



N.B.	  Helaas	  zijn	  niet	  alle	  links	  en	  opnames	  van	  goede	  kwaliteit.	  Met	  name	  Paella	  met	  noten!	  Dit	  gaan	  
onze	  kinderen	  zeker	  beter	  doen.	  	  Bij	  gebrek	  aan	  beter	  hebben	  we	  het	  toch	  geplaatst.	  	  

Ondersteuning	  Koorschoolraad.	  
De	  koorschoolraad	  heeft	  met	  het	  uitbreiden	  van	  de	  werkzaamheden	  en	  de	  optredens	  behoorlijk	  veel	  
werk.	  	  Daarom	  zou	  het	  fijn	  zijn,	  als	  er	  nog	  ouders	  zijn	  die	  betrokken	  kunnen	  worden	  bij	  de	  
koorschoolraad.	  We	  denken	  dan	  aan	  financiën,	  ondersteuning,	  materiaalinkoop/begeleiding.	  	  
Het	  kost	  ongeveer	  1	  avond	  in	  de	  maand.	  	  Wilt	  u	  zich	  melden	  bij	  Esther	  Vermeijden?	  
	  
Ondersteuning	  Jongleren	  basisklas	  1.	  	  
Op	  dit	  moment	  is	  er	  één	  ouder	  actief	  in	  de	  begeleiding	  en	  helpen	  Rosa	  en	  Nieke	  uit	  basisklas	  2	  op	  
muzikaal	  gebied.	  Dit	  is	  echt	  te	  weinig.	  Zeker	  nu	  de	  groep	  zich	  nog	  uitbreidt.	  Maxim	  en	  Thea	  hebben	  
hun	  handen	  vol	  aan	  het	  jongleren.	  	  
We	  doen	  dan	  ook	  een	  dringende	  oproep	  aan	  alle	  ouders	  om	  volgens	  een	  rooster	  één	  keer	  in	  de	  
maand	  bij	  de	  theorieles	  aanwezig	  te	  zijn	  om	  overzicht	  te	  houden	  en	  kinderen	  te	  begeleiden	  en	  te	  
stimuleren.	  	  Het	  is	  maar	  20	  minuten	  en	  je	  hoeft	  er	  niet	  muzikaal	  voor	  te	  zijn.	  	  Want	  Nieke	  en	  Rosa	  
van	  basisklas	  2	  kijken	  de	  oefeningen	  na.	  Wie	  helpt	  ons	  uit	  de	  brand?	  Meld	  je	  svp	  ook	  hiervoor	  bij	  
Esther	  	  Vermeijden.	  	  

Uitbreiding	  koorschool.	  
De	  koorschoolraad	  denkt	  serieus	  na	  over	  de	  mogelijkheid	  om	  volgende	  jaar	  de	  koorschool	  uit	  te	  
breiden	  met	  een	  jeugdkoor	  en	  een	  voorbereidingsklas	  (klas	  1	  of	  groep	  3).	  	  U	  hoort	  hier	  nog	  meer	  
over.	  	  Mocht	  u	  belangstelling	  hebben	  of	  kinderen	  hebben	  of	  weten	  die	  daarvoor	  in	  aanmerking	  
komen	  ,	  laat	  het	  ons	  weten.	  	  

Thea	  Endedijk	  

Esther	  Vermeijden	  en	  Michel	  van	  de	  Berg	  (koorschoolraad).	  	  

	  

	  

	  

	  


