
Koorschool	  Nieuwsbrief	  5	  	  2013-‐2014.	  
	  
Beste	  ouders,	  hierbij	  de	  tweede	  nieuwsbrief,	  waarin	  allerlei	  belangrijke	  zaken	  voor	  u	  op	  
een	  rijtje	  worden	  gezet.	  Activiteiten,	  concerten,	  uitjes,	  vakanties,	  uitbreiding	  
koorschoolraad	  enz.	  	  
Wilt	  u	  een	  en	  ander	  goed	  overnemen	  in	  uw	  agenda	  en	  reageren	  op	  de	  vragen?	  We	  
rekenen	  bij	  de	  concerten	  op	  alle	  kinderen	  (uitgezonderd	  natuurlijk	  die	  al	  eerder	  
afgemeld	  zijn).	  	  
	  

1. Koorschoolraad	  zoekt	  uitbreiding.	  
Ondanks	  de	  geweldige	  inzet	  van	  Esther	  Vermeijden	  en	  Michel	  van	  den	  Berg	  zien	  
we,	  dat	  we	  minstens	  1	  persoon	  missen	  in	  de	  koorschoolraad	  om	  alles	  goed	  
handen	  en	  voeten	  te	  kunnen	  geven.	  Met	  name	  zijn	  wij	  op	  zoek	  naar	  iemand	  die	  
het	  kleine	  beetje	  administratie	  voor	  zijn	  rekening	  kan	  nemen	  en	  dat	  in	  overleg	  
met	  de	  penningmeester	  van	  LUKA,	  die	  zorgt	  voor	  uitbetalingen	  en	  contributies	  
bijhoudt.	  	  Mocht	  u	  niet	  zelf	  in	  de	  gelegenheid	  zijn,	  wilt	  u	  dan	  eens	  in	  uw	  
vriendenkring	  nagaan	  wie	  dit	  voor	  de	  koorschool	  zou	  willen	  doen?	  Ook	  niet-‐
ouders	  zouden	  mee	  kunnen	  doen	  in	  de	  koorschoolraad	  vanuit	  betrokkenheid	  	  bij	  
de	  koorschool.	  Ook	  als	  u	  geen	  administratietaak	  wilt	  doen,	  bent	  u	  van	  harte	  
welkom	  om	  in	  de	  koorschoolraad	  te	  functioneren.	  (VRAAG	  1)	  
	  	  

2. Gastouderhulp.	  	  
Daarnaast	  is	  het	  fijn,	  als	  u	  incidenteel	  hulp	  zou	  willen	  aanbieden.	  Bv.	  Bij	  het	  
bezoek	  van	  de	  burgemeester	  of	  bij	  een	  studie-‐ochtend,	  bij	  een	  uitje	  of	  bij	  de	  
concerten	  als	  gastouder,	  die	  zorgt	  voor	  het	  wel	  en	  wee	  van	  de	  kinderen.	  Wilt	  u	  
het	  laten	  weten,	  als	  u	  daarvoor	  in	  bent?	  Dan	  kunnen	  we	  u	  berichten	  als	  en	  waar	  u	  
nodig	  bent.	  (VRAAG	  2)	  

	  
3. Zaterdag	  10	  mei	  repetitie-‐ochtend.	  	  

De	  koorschoolraad	  heeft	  een	  locatie	  gevonden	  voor	  de	  studie-‐ochtend	  op	  10	  mei.	  
Dat	  is	  de	  opstandingskerk.	  Wij	  kunnen	  daar	  gratis	  terecht	  en	  er	  is	  mogelijkheid	  
om	  buiten	  te	  spelen.	  	  Welmoed	  Brouwer,	  een	  meisje	  van	  12,	  dat	  de	  fagotpartij	  
heeft	  ingestudeerd	  bij	  het	  lied;	  dat	  stuk	  met	  die	  fagot,	  zal	  daar	  ook	  aanwezig	  zijn	  
om	  met	  ons	  te	  repeteren.	  Bovendien	  hebben	  wij	  een	  pianist/begeleider	  gevonden	  
Elly	  Nijntjes	  (pianodocent).	  Zij	  zal	  ook	  op	  deze	  ochtend	  aanwezig	  zijn.	  	  Tot	  slot	  
zijn	  we	  nog	  op	  zoek	  naar	  iemand,	  die	  met	  de	  kinderen	  een	  choreografie	  maakt	  op	  
de	  dans	  van	  Juanita	  uit	  de	  minimusical;	  paella	  met	  noten.	  	  Hopelijk	  zal	  dat	  ook	  op	  
die	  ochtend	  plaats	  kunnen	  vinden.	  	  Wie	  weet	  iemand	  die	  hierin	  gespecialiseerd	  
is?	  (VRAAG	  3)	  

	  
4. Woensdag	  14	  mei	  bezoek	  burgemeester.	  	  

De	  burgemeester	  zal	  van	  13.00	  u.	  tot	  14.30	  u.	  aanwezig	  zijn.	  Het	  is	  dan	  ook	  
belangrijk,	  dat	  alle	  kinderen	  van	  klas	  1	  en	  2	  om	  13.00	  u.	  aanwezig	  zijn	  om	  de	  
burgemeester	  welkom	  te	  heten.	  	  Het	  programma	  zal	  niet	  veel	  afwijken	  van	  de	  
normale	  gang	  van	  zaken,	  	  nl.	  eerst	  theorie	  en	  jongleren,	  daarna	  samen	  inzingen	  
en	  vervolgens	  een	  programmaatje	  voor	  klas	  1,	  klas	  1	  en	  2	  en	  na	  14.15	  u.	  voor	  klas	  
2.	  Om	  14.15	  u.	  zijn	  de	  kinderen	  van	  klas	  1	  dus	  gewoon	  vrij.	  	  

	  



5. Zaterdag	  24	  mei.	  Uitje	  koorschool	  kinderkoorfestival	  in	  Utrecht.	  	  
Op	  deze	  dag	  vindt	  een	  voorronde	  	  voor	  een	  kinder/jeugdkoorfestival	  plaats	  in	  de	  
Pieterskerk	  in	  Utrecht.	  	  We	  gaan	  met	  de	  kinderen,	  die	  willen	  naar	  dit	  festival	  om	  
te	  kunnen	  proeven	  van	  de	  sfeer,	  andere	  kinder/jeugdkoren	  te	  horen	  en	  daardoor	  
geïnspireerd	  te	  worden.	  En	  misschien	  kan	  de	  koorschool	  een	  volgend	  jaar	  ook	  
eens	  meedoen	  met	  een	  dergelijk	  festival.	  We	  zullen	  met	  de	  trein	  naar	  Utrecht	  
gaan.	  	  De	  kosten	  zijn	  alleen	  de	  treinreis.	  Lunch	  en	  drinken	  zelf	  meenemen.	  Wij	  
zorgen	  voor	  wat	  lekkers.	  Wilt	  u	  laten	  weten	  of	  uw	  kind	  meegaat?	  Wilt	  u	  ook	  mee	  
als	  begeleider?	  Laat	  het	  ons	  weten.	  (VRAAG	  4	  EN	  5)	  

	  
6. Concert	  21	  juni.	  	  Kleding	  wit	  of	  creme.	  Hierover	  volgen	  nog	  nadere	  

mededelingen.	  De	  gegevens	  vindt	  u	  hieronder.	  	  
	  

7. Concert	  22	  juni.	  	  
Kleding	  wit	  of	  creme.	  Dit	  concertje	  zal	  ongeveer	  20	  minuten	  duren	  en	  vindt	  
plaats	  in	  een	  groter	  geheel	  van	  artiesten,	  die	  optreden	  in	  het	  parkconcert	  
Angerenstein.	  	  De	  koorschool	  is	  hier	  de	  eerste,	  die	  optreedt.	  Er	  zal	  een	  kleine	  
selectie	  worden	  gemaakt	  van	  liederen	  uit	  het	  programma	  van	  21	  juni.	  	  

	  
8. Vakantie	  koorschool.	  

Herhaling;	  op	  23	  en	  30	  april	  hebben	  de	  kinderen	  vakantie.	  Op	  11	  juni	  is	  er	  
gewoon	  koorschool,	  maar	  in	  de	  lutherse	  kerk,	  spoorwegstraat	  8-‐10.	  De	  
parcivalschool	  heeft	  nl.	  vakantie.	  Op	  18	  juni	  repeteren	  we	  daar	  ook	  om	  te	  wennen	  
aan	  de	  concertruimte.	  De	  laatste	  repetitie	  is	  op	  woensdag	  25	  juni	  in	  de	  
parcivalschool	  en	  zal	  in	  het	  teken	  staan	  van	  afronding	  en	  terugblik	  op	  de	  
concerten.	  	  De	  eerste	  repetitie	  na	  de	  vakantie	  is	  op	  	  woensdag	  3	  september.	  	  
Zonder	  tegenbericht	  verwachten	  we	  alle	  kinderen	  ook	  weer	  in	  het	  nieuwe	  jaar.	  

	  
9. Indeling	  groepen	  2014-‐2015.	  	  

Besluiten	  koorschoolraad:	  De	  dag,	  locatie	  en	  tijden	  blijven	  volgend	  jaar	  zoals	  u	  dit	  
gewend	  bent.	  Basisklas	  1	  	  om	  13.00	  u.	  en	  basisklas	  2	  vanaf	  13.45	  u.	  	  Het	  idee	  van	  
een	  jeugdkoor	  zullen	  we	  nader	  uitwerken	  als	  er	  meer	  kinderen	  naar	  het	  
voortgezet	  onderwijs	  gaan,	  zodat	  er	  redelijke	  kans	  is	  op	  een	  stabiele	  groep.	  Wel	  
zullen	  we	  kinderen	  van	  die	  leeftijd	  waar	  mogelijk	  blijven	  betrekken	  bij	  projecten	  
van	  de	  koorschool.	  	  Een	  speelleerklas	  voor	  kinderen	  uit	  groep	  3	  of	  klas	  1	  	  zal	  
mogelijk	  opgezet	  worden	  in	  de	  vorm	  van	  een	  kort	  lopende	  activiteit	  vanaf	  januari	  
2015.	  Dit	  zal	  dan	  op	  een	  andere	  dag	  plaats	  vinden.	  	  Mocht	  u	  hierover	  vragen	  
hebben,	  laat	  het	  weten	  aan	  Thea.	  	  

	  
	  

	  



Hieronder	  vindt	  u	  het	  schema	  van	  activiteiten	  en	  data	  	  met	  tijden	  waarop	  uw	  
kind	  aanwezig	  moet	  zijn.	  	  
	  
Datum	   Activiteit	   locatie	   Tijd	   opmerkingen	  
Zaterdag	  
10	  mei	  

Repetitie-‐ochtend	   Opstandingskerk	  
Adres:	  
Rozendaalseweg	  
505	  

10.30	  –	  
12.30	  u.	  	  

Basisklas	  1	  en	  
2.	  

Woensdag	  
14	  mei	  

Koorschoolrepetitie	  
met	  burgemeester	  
Kaiser	  

Parcivalschool	  
Zwanebloemlaan	  

13.00	  u.	  
–	  14.45	  	  
u.	  	  

Basisklas	  1	  en	  
2	  aanwezig	  om	  
13.00	  u.	  
basisklas	  1	  is	  
15	  min	  eerder	  
vrij.	  	  

Zaterdag	  
24	  mei	  

Uitje	  
kinderkoorfestival	  

Pieterskerk	  
Utrecht	  

Middag	   Basisklas	  1	  en	  
2.	  	  

Woe	  11	  
juni	  

Repetitie	   	  Lutherse	  kerk	  
Spoorwegstraat	  
8-‐10	  

13.15	  u.	  
tot	  15.15	  
u.	  	  

Basisklas	  2	  
komt	  om	  13.45	  
u.	  Geen	  theorie	  
en	  jongleren.	  	  

Woensdag	  
18	  juni	  	  

Voorgenerale	   Lutherse	  kerk	  	  
Spoorwegstraat	  
8-‐10	  

13.15	  u.	  
15.15	  u.	  	  

Basisklas	  1	  en	  
2	  samen.	  Geen	  
theorie	  en	  
jongleren.	  	  

zaterdag	  
21	  juni	  

Generale	  repetitie	   	  Lutherse	  kerk	  
Spoorwegstraat	  
8-‐10	  

Vanaf	  
12.15	  	  u.	  
tot	  14.30	  
u.	  	  

Basisklas	  2	  
vanaf	  12.15	  u.	  
Basisklas	  1	  
vanaf	  12.45	  u.	  
aanwezig	  	  
	  

	   Concert	   	  Lutherse	  kerk	  
Spoorwegstraat	  
8-‐10	  

15.30	  u.	  
tot	  16.30	  
u.	  	  

	  

zondag	  	  
22	  juni	  

Podiumrepetitie	   Park	  
Angerenstein	  
Adres:	  	  

13.15	  u.	  
tot	  13.45	  
u.	  	  

Basisklas	  1	  en	  
2	  

	   Concert	   Park	  
Angerenstein	  

14.00	  u.	  
tot	  14.20	  
u.	  	  

idem	  

Woe	  25	  
juni	  

Laatste	  repetitie	  
voor	  de	  zomer	  

Parcivalschool	  
Zwanebloemlaan	  

13.00	  u.	  
tot	  14.15	  
u.	  	  

Ouders	  mogen	  
aanwezig	  zijn.	  
Geen	  theorie	  
en	  jongleren	  	  

	  


