
Nieuwsbrief	  1	  2014-2015	  Koorschool	  Arnhem.	  	  
	  
Beste	  ouders,	  	  
Wij	  hopen	  dat	  u	  een	  goede	  vakantie	  heeft	  gehad	  en	  dat	  de	  kinderen	  er	  weer	  helemaal	  
klaar	  voor	  zijn	  om	  te	  beginnen.	  Eerst	  met	  school	  en	  dan	  natuurlijk	  ook	  met	  
buitenschoolse	  activiteiten,	  zoals	  de	  koorschool.	  	  Wij	  hebben	  er	  weer	  veel	  zin	  in.	  Hier	  
vindt	  u	  een	  aantal	  mededelingen	  voor	  het	  nieuwe	  jaar.	  	  Mocht	  u	  vragen	  hebben,	  aarzel	  
dan	  niet	  om	  te	  bellen	  naar	  Esther,	  Michel	  of	  Thea.	  	  
We	  starten	  op	  3	  september	  aanstaande!	  
	  
Indeling	  groepen	  en	  tijden.	  
Basisklas	  1	  telt	  nu	  officieel	  4	  leerlingen.	  (Isis,	  Maja,	  Jula	  en	  Vera).	  Er	  komen	  
waarschijnlijk	  al	  twee	  leerlingen	  kijken.	  We	  verwachten	  dus	  weer	  een	  behoorlijk	  aantal	  
nieuwe	  leerlingen.	  Wilt	  u	  ons	  desondanks	  helpen	  om	  kinderen	  te	  stimuleren	  eens	  een	  
les	  mee	  te	  maken?	  
Basisklas	  2	  telt	  op	  dit	  moment	  6	  leerlingen:	  Damian,	  Tessa,	  Anje,	  Luka,	  Diede,	  Annabelle.	  
Ook	  hier	  is	  het	  heel	  fijn	  als	  er	  enkele	  leerlingen	  bijkomen	  om	  de	  groep	  te	  versterken.	  	  
Nieuw:	  Van	  de	  kinderen	  van	  basisklas	  2	  wordt	  verwacht	  dat	  ze	  de	  te	  repeteren	  muziek	  
met	  behulp	  van	  opnames	  op	  de	  website	  thuis	  studeren.	  	  
	  
Basisklas	  1:	  	  
13.00	  u.	  muziektheorie	  en	  jongleren.	  	  
13.25	  u.	  koorklas.	  	  
13.55	  u.	  koorklas	  samen	  met	  basisklas	  2.	  	  
Basisklas	  2:	  	  
13.55	  u.	  koorklas	  samen	  met	  basisklas	  1.	  	  
14.15	  u.	  tot	  15.00	  u.	  koorklas	  apart.	  	  
15.00	  u.	  tot	  15.30	  u.	  muziektheorie	  en	  jongleren.	  	  
	  
N.B.	  De	  starttijd	  van	  basisklas	  2	  kan	  wisselen.	  Dit	  hangt	  af	  van	  de	  uitvoeringen	  die	  in	  het	  
verschiet	  zijn	  en	  het	  repertoire	  dat	  samen	  wordt	  ingestudeerd.	  Voorlopig	  is	  het	  13.55	  u.	  ,	  
maar	  het	  kan	  ook	  13.45	  u.	  worden,	  zodra	  er	  voor	  het	  familieconcert	  geoefend	  gaat	  
worden.	  
	  
Rooster	  jongleren	  basisklas	  1.	  	  
Van	  Annet	  Bruning	  ontvangt	  u	  weer	  een	  rooster	  voor	  het	  jongleren.	  	  We	  hopen	  dat	  elke	  
ouder	  hierin	  kan	  participeren,	  zeker	  in	  het	  begin,	  omdat	  we	  starten	  met	  een	  kleine	  
groep.	  Wilt	  u	  uw	  mogelijkheden	  aan	  Annet	  laten	  weten?	  Bij	  voorbaat	  dank.	  	  
	  
Rooster	  jongleren	  basisklas	  2.	  
Ook	  voor	  deze	  kinderen	  is	  het	  belangrijk,	  dat	  ze	  geconcentreerd	  kunnen	  werken.	  	  Willen	  
de	  ouders	  van	  deze	  kinderen	  aan	  Thea	  laten	  weten	  of	  ze	  eens	  in	  de	  zoveel	  weken	  op	  dit	  
half	  uurtje	  kunnen	  helpen	  met	  toezicht?	  Er	  hoeft	  niet	  door	  hen	  te	  worden	  nagekeken.	  	  
Vanaf	  15.00	  u.	  gaat	  Thea	  jongleren	  met	  de	  kinderen.	  Vanaf	  15.20	  u.	  kijkt	  Thea	  zelf	  het	  
werk	  na	  en	  geeft	  feedback.	  Onderhand	  wordt	  er	  door	  de	  kinderen	  en	  de	  ouder	  
opgeruimd.	  Zo	  krijgen	  de	  meeste	  kinderen	  toch	  eens	  per	  week	  feedback	  zowel	  op	  
jongleren	  als	  op	  de	  theorie.	  	  Bij	  voorbaat	  dank	  voor	  uw	  inzet	  en	  opgave.	  	  
	  



Activiteiten	  2014-2015	  
Op	  de	  website	  op	  de	  ledenpagina,	  evenals	  op	  de	  laatste	  pagina	  van	  deze	  brief	  vindt	  u	  alle	  
geplande	  activiteiten,	  repetities	  en	  studiemomenten	  en	  de	  vastgestelde	  tijden	  en	  
locaties.	  	  Het	  verdient	  aanbeveling	  om	  deze	  pagina	  uit	  te	  draaien	  en	  ergens	  op	  te	  hangen.	  
Helaas	  vallen	  er	  twee	  belangrijke	  activiteiten	  in	  1	  week	  en	  beide	  op	  zondag.	  Heel	  
jammer,	  maar	  wij	  hadden	  hierin	  geen	  keus,	  omdat	  beide	  activiteiten	  niet	  door	  ons	  
worden	  ingepland	  en	  al	  lang	  vast	  staan.	  	  
Mocht	  u	  nu	  al	  weten,	  dat	  uw	  kind	  echt	  niet	  kan	  op	  één	  van	  deze	  data	  wilt	  u	  dit	  dan	  voor	  
10	  september	  aan	  Thea	  laten	  weten?	  Met	  dank.	  We	  gaan	  er	  vanaf	  die	  datum	  van	  uit,	  dat	  
elk	  kind	  meedoet	  met	  de	  geplande	  activiteiten,	  generale	  repetities	  en	  extra	  
studiemomenten.	  	  
1.	  Kantate	  van	  Bach.	  
Zondag	  5	  oktober	  doet	  alleen	  basisklas	  2	  mee	  aan	  een	  deel	  van	  de	  kantate	  van	  Bach,	  
samen	  met	  invallers	  Nieke,	  Jessie,	  Matthijs	  en	  Rozemarijn.	  	  
Vrijdag	  19	  september.	  Een	  aparte	  repetitie	  met	  basisklas	  2	  en	  deze	  invallers.	  De	  kinderen	  
zullen	  ook	  het	  prachtige	  lied	  all	  things	  bright	  and	  beautiful	  in	  deze	  dienst	  zingen.	  	  
Vrijdag	  3	  oktober	  repetitie	  samen	  met	  solist	  en	  orkest.	  	  
Uiteraard	  bent	  u	  allen	  van	  harte	  welkom	  bij	  	  deze	  kerkdienst!	  
2.	  De	  operadag	  met	  de	  Nationale	  Opera.	  	  
Zondag	  11	  januari	  :	  Deze	  dag	  zal	  een	  workshopkarakter	  hebben.	  We	  studeren	  van	  te	  
voren	  een	  reislied	  in	  samen	  met	  twee	  andere	  koren.	  En	  we	  leren	  een	  opgegeven	  
operalied	  te	  zingen,	  te	  presenteren	  en	  te	  spelen.	  Graag	  hiervoor	  de	  hele	  dag	  vrijhouden.	  	  
Zaterdag	  22	  november,	  Studiedagdeel	  samen	  met	  de	  andere	  twee	  kinderkoren	  (Ulftse	  
Nachtegalen	  en	  Grenszangertjes	  uit	  Dinxperlo).	  Hierbij	  worden	  we	  door	  een	  
operamedewerker	  gecoacht.	  	  
3.	  Het	  familieconcert	  van	  het	  HGO.	  	  Dit	  bestaat	  uit	  een	  generale	  repetitie	  op	  	  
vrijdag	  16	  jan	  en	  twee	  optredens	  op	  zondag	  18	  januari.	  	  Deze	  dag	  graag	  geheel	  
vrijhouden,	  want	  we	  treden	  zowel	  in	  Nijmegen	  (11.00	  u.	  )	  	  als	  in	  Arnhem	  op	  (16.00	  u.).	  	  
	  
Website:Alle	  muziek	  op	  de	  ledenpagina	  zal	  na	  10	  september	  worden	  verwijderd.	  Tot	  
dan	  toe	  hebt	  u	  de	  mogelijkheid	  om	  de	  liedjes	  van	  vorig	  jaar	  te	  downloaden.	  	  
Daarna	  zal	  er	  langzamerhand	  weer	  nieuwe	  muziek	  op	  worden	  geplaatst,	  waarmee	  de	  
kinderen	  thuis	  kunnen	  oefenen.	  	  
Oproep	  beheer	  facebook.Wij	  zijn	  op	  zoek	  naar	  een	  ouder,	  die	  affiniteit	  heeft	  met	  
facebook	  en	  de	  koorschoolpagina	  up	  to	  date	  wil	  houden	  en	  onder	  de	  aandacht	  brengen	  
van	  het	  grote	  publiek.	  Wie	  wil	  ons	  daarbij	  komen	  helpen?	  Graag	  reactie	  hiervoor	  naar	  
Esther	  Vermeijden.	  	  
	  
Betaling.	  	  
Vanaf	  dit	  jaar	  werken	  we	  met	  facturen.	  	  U	  ontvangt	  begin	  september	  een	  factuur	  voor	  
het	  hele	  jaar.	  (10	  maanden).	  Als	  u	  voor	  1	  oktober	  in	  een	  keer	  betaalt	  kunt	  u	  volstaan	  met	  
het	  bedrag	  van	  200	  euro.	  	  Betaalt	  u	  in	  twee	  termijnen,	  1	  oktober	  en	  1	  januari,	  dan	  betaalt	  
u	  twee	  maal	  110	  euro.	  	  Nieuwe	  leerlingen	  betalen	  daarnaast	  30	  euro	  aan	  kosten	  voor	  het	  
lespakket.	  (9	  euro	  voor	  het	  theorieboek,	  14	  euro	  voor	  jongleren	  en	  7	  euro	  voor	  een	  map	  
en	  kopieën).	  U	  ontvangt	  los	  van	  de	  nieuwsbrief	  nog	  een	  email	  van	  de	  koorschoolraad	  
over	  de	  nieuwe	  wijze	  van	  betalen	  met	  een	  verzoek	  uw	  keus	  aan	  te	  geven.	  	  
	  
Wij	  wensen	  u	  en	  de	  kinderen	  een	  heel	  goed	  jaar	  toe,	  	  
Thea	  Endedijk,	  Esther	  Vermeijden,	  Michel	  van	  den	  Berg.	  	  



Activiteitenagenda	  Koorschool	  Arnhem	  2014-2015.	  
	  
	  
Datum	   Locatie	   Tijd	   eindtijd	   Basisklas	  

1	  
Basisklas	  
2	  

muziek	  

Vrij	  	  
19	  sept	  
	  

Kersenplukkerserf	  
27	  

19.15	  u.	  	   21.00	  u.	  	   niet	   x	   Bacharia	  
All	  things	  

Vrij	  	  
3	  okt	  

Lutherse	  kerk	  
Spoorwegstraat	  8-‐
10	  Arnhem	  
	  

19.00	  u.	  	   20.00	  u.	  	   niet	   x	   idem	  

Zo	  	  
5	  okt	  
	  
	  

Zie	  boven	   9.15	  u.	  	   11.45	  u.	  	   niet	   x	   idem	  

Za	  	  
22	  nov	  

Repetitiemiddag	  
met	  3	  koren	  
Lutherse	  Kerk	  
Spoorwegstraat	  8-‐
10	  Arnhem	  

14.00	  u.	  	   17.00	  u.	  	   x	   x	   -‐De	  zwaluw	  
-‐Een	  hond	  
ging	  op	  reis.	  	  
-‐operalied	  
	  

Zo	  	  
11	  jan	  
	  

Stopera	  Amstel	  3.	  	  
	  

11.00	  u	  
Vertrek	  
2,5	  uur	  
eerder.	  

??	  	   x	   x	   Zie	  boven	  

Vrij	  	  
16	  jan	  

Generale	  repetitie	  
met	  het	  Gelders	  
Orkest.	  Musis	  
Arnhem	  
	  

13.30	  u.	   15.00	  u.	   x	   x	   Voor	  
angsthazen	  
en	  durfals.	  

Zondag	  
18	  jan	  

Nijmegen	  de	  
Vereeniging.	  En	  	  
Musis	  Arnhem	  
	  

Tijd	  
volgt	  

17.30	  u.	  	   x	   x	   Idem.	  	  

	  


