
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
Nieuwsbrief	  	  3	  Koorschool	  Arnhem	  –	  maart	  2015	  
	  
Beste	  ouders,	  	  
	  
Hierbij	  alweer	  de	  derde	  nieuwsbrief	  van	  dit	  jaar.	  	  
	  
NIEUWS	  
Stichting	  Koorschool	  Arnhem	  	  
De	  Koorschool	  Arnhem	  is	  vanaf	  5	  maart	  2015	  officieel	  een	  stichting!	  
Door	  deze	  stichting	  op	  te	  richten	  is	  de	  Koorschool	  een	  formele	  rechtspersoon	  en	  kunnen	  we	  
ook	  makkelijker	  subsidieaanvragen	  etc.	  regelen	  om	  onze	  activiteiten	  te	  laten	  doorgaan.	  
Esther	  Vermeijden	  heeft	  zich	  bereid	  verklaard	  om	  voorzitter	  te	  zijn.	  	  
Maaike	  Hooghoudt	  is	  tot	  en	  met	  juli	  2015	  secretaris	  (na	  die	  tijd	  is	  er	  een	  vacature,	  die	  we	  
graag	  snel	  ingevuld	  krijgen!).	  
Henk	  Meuter	  zal	  voorlopig	  penningmeester	  zijn	  van	  de	  Stichting	  Koorschool	  Arnhem.	  Hij	  is	  
ook	  de	  nieuwe	  penningmeester	  van	  de	  stichting	  LUKA,	  waardoor	  de	  financiële	  zaken	  goed	  
overgedragen	  kunnen	  worden.	  
Het	  nieuwe	  bestuur	  wil	  zich	  aan	  u	  voorstellen	  en	  de	  Stichting	  Koorschool	  Arnhem	  
presenteren.	  Ook	  zullen	  een	  aantal	  praktische	  zaken	  over	  de	  Koorschool	  met	  u	  besproken	  
worden.	  Over	  de	  concrete	  invulling	  van	  deze	  avond	  ontvangt	  u	  binnenkort	  meer	  informatie.	  	  
Uiteraard	  kunt	  u	  daar	  ook	  vragen	  stellen	  over	  alles	  rond	  de	  Koorschool.	  
De	  informatie-‐avond	  vindt	  plaats	  op	  donderdag	  16	  april	  in	  de	  Lutherse	  kerk	  	  van	  	  20.00	  uur	  	  
tot	  uiterlijk	  21.30	  uur.	  U	  heeft	  hiervoor	  al	  een	  uitnodiging	  van	  Maaike	  ontvangen	  en	  u	  kunt	  
zich	  bij	  haar	  opgeven.	  We	  hopen	  natuurlijk,	  dat	  u	  allemaal	  kan	  komen.	  
	  
De	  Stichting	  Koorschool	  Arnhem	  	  is	  er	  voor	  de	  meer	  zakelijke	  kant	  van	  de	  Koorschool.	  
Daarnaast	  blijft	  de	  Koorschoolraad	  bestaan.	  Deze	  houdt	  zich	  meer	  bezig	  met	  de	  inhoudelijke	  
en	  praktische	  gang	  van	  zaken	  van	  de	  Koorschool.	  
Zowel	  voor	  de	  stichting	  als	  voor	  de	  Koorschoolraad	  blijven	  we	  op	  zoek	  naar	  betrokken	  
mensen	  (ouders,	  grootouders,	  geïnteresseerden)	  die	  ons	  willen	  helpen	  bij	  de	  Koorschool!	  
	  
Ledenverwerving	  
Voor	  het	  voortbestaan	  van	  de	  Koorschool	  is	  het	  van	  groot	  belang	  dat	  we	  allemaal	  ons	  best	  
doen	  om	  er	  nieuwe	  leden	  bij	  te	  krijgen.	  Dat	  kan	  ook	  nu	  nog.	  	  
Zeker	  bij	  basisklas	  2	  is	  het	  van	  belang	  om	  de	  groep	  te	  vergroten.	  	  
Binnenkort	  sturen	  wij	  u	  een	  digitale	  flyer	  met	  een	  nieuwe	  foto.	  Deze	  kunt	  u	  binnen	  uw	  
netwerk	  	  versturen,	  bijvoorbeeld	  naar	  gezinnen	  met	  kinderen.	  Ook	  kunt	  u	  ze	  afdrukken	  en	  
verspreiden	  op	  diverse	  locaties	  waar	  u	  regelmatig	  komt.	  Wij	  rekenen	  op	  uw	  hulp!	  	  
	  



	  
Praktische	  zaken	  Koorschool	  
Vrije	  woensdagen	  /	  vakantie	  
Op	  8	  april	  is	  er	  vakantie	  op	  de	  Parcivalschool.	  Basisklas	  1	  zal	  dan	  vervallen.	  	  
Met	  de	  ouders	  van	  basisklas	  2	  zal	  via	  de	  mail	  overlegd	  worden	  in	  hoeverre	  kinderen	  
aanwezig	  kunnen	  zijn,	  vanaf	  hoe	  laat.	  Indien	  basisklas	  2	  wel	  doorgaat,	  zal	  ik	  de	  ouders	  de	  
locatie	  ook	  laten	  weten.	  	  
Op	  6	  en	  13	  mei	  zijn	  er	  twee	  weken	  vakantie.	  Er	  is	  dan	  geen	  Koorschool.	  	  
Verder	  zullen	  alle	  woensdagen	  doorgaan	  tot	  het	  eindconcert	  op	  4	  juli.	  	  
	  
Jongleren	  
Het	  jongleren	  bij	  basisklas	  1	  verloopt	  prima	  dankzij	  uw	  hulp,	  dankzij	  de	  trouwe	  inzet	  van	  
Maxim	  en	  dankzij	  de	  blokjes,	  gemaakt	  door	  Annet	  Bruning.	  	  Kinderen	  kunnen	  lekker	  
doorwerken,	  ook	  als	  zij	  een	  vraag	  hebben.	  	  
Bij	  basisklas	  2	  gaat	  het	  ook	  goed.	  De	  kinderen	  helpen	  ook	  fijn	  met	  opruimen	  aan	  het	  eind.	  	  
Geweldig.	  	  
	  
Afzeggen	  en	  aanwezigheid	  
Er	  is	  soms	  onduidelijkheid	  over	  het	  afzeggen.	  Mocht	  uw	  kind	  niet	  in	  de	  gelegenheid	  zijn	  een	  
repetitie	  bij	  te	  wonen,	  wilt	  u	  dat	  zo	  vroeg	  mogelijk	  van	  tevoren	  doorgeven?	  Zo	  kan	  Thea	  
rekening	  houden	  met	  de	  grootte	  van	  de	  groep	  en	  haar	  repetitie	  en	  de	  keuzes	  van	  de	  
(nieuwe)	  muziek	  daarop	  kan	  aanpassen.	  	  
Het	  afmelden	  gebeurt	  altijd	  bij	  Thea.	  Behoudens	  overmacht,	  niet	  pas	  op	  woensdagmiddag	  
voor	  aanvang	  van	  de	  koorschool	  maar	  vooraf	  per	  telefoon,	  sms	  of	  mail.	  
Voor	  de	  laatste	  vier	  woensdagrepetities	  voor	  het	  eindconcert	  willen	  we	  alvast	  benadrukken	  
dat	  het	  voor	  de	  koorzang	  echt	  noodzakelijk	  is,	  dat	  alle	  kinderen	  er	  deze	  woensdagen	  zijn.	  	  
	  
Vooraankondiging	  
Eindconcert:	  	  Panta	  Rhei	  
Zoals	  met	  u	  afgesproken	  zal	  het	  eindconcert	  worden	  gehouden	  op	  zaterdag	  4	  juli.	  
Het	  concert	  zal	  ongeveer	  	  5	  kwartier	  duren	  en	  bestaat	  uit	  vier	  thema’s:	  Natuur,	  Reizen,	  
Griezelen,	  Stroming	  en	  beweging.	  Uit	  dit	  laatste	  thema	  komt	  de	  titel	  van	  het	  concert:	  Panta	  
Rhei.	  Het	  concert	  start	  om	  15.00	  uur.	  Zegt	  het	  voort!	  
Direct	  voorafgaand	  aan	  het	  concert	  	  is	  er	  nog	  een	  korte	  podium	  repetitie	  (inzingen	  en	  
lastigste	  liedjes	  nog	  even	  herhalen).	  	  De	  kinderen	  moeten	  daarom	  eerder	  aanwezig	  zijn.	  Wilt	  
u	  vanaf	  13.00	  uur	  vrijhouden	  voor	  uw	  kind?	  De	  exacte	  starttijd	  krijgt	  u	  nog	  te	  horen.	  	  
Generale	  repetitie:	  	  
Op	  vrijdag	  3	  juli	  is	  om	  15.15	  uur	  de	  generale	  repetitie	  met	  alle	  instrumentalisten.	  	  
Het	  is	  echt	  heel	  belangrijk	  dat	  alle	  kinderen	  bij	  de	  generale	  repetitie	  en	  het	  concert	  aanwezig	  
zijn.	  	  
	  
Medewerkers	  aan	  het	  eindconcert	  
Ook	  dit	  jaar	  is	  het	  gelukt	  om	  een	  aantal	  musici	  bereid	  te	  vinden	  om	  mee	  te	  werken	  aan	  ons	  
eindconcert.	  We	  stellen	  ze	  u	  hierbij	  graag	  voor:	  	  
De	  pianiste	  Jessica	  van	  der	  Goot	  zal	  medewerking	  verlenen	  aan	  dit	  concert.	  Zij	  komt	  vanaf	  
half	  mei	  ook	  op	  de	  repetities	  begeleiden.	  	  
Ook	  Maxim	  Gottmer	  verleent	  medewerking	  met	  zijn	  gitaar.	  	  



Tevens	  zijn	  er	  enkele	  jonge	  talentvolle	  instrumentalisten	  aangetrokken	  om	  de	  liederen	  
smaakvol	  te	  begeleiden	  en	  een	  intermezzo	  te	  spelen.	  Esther	  van	  Looijen,	  dwarsfluit,	  en	  
Justine	  Griffioen	  cello.	  	  
	  
Overige	  zaken	  
Website	  en	  oefenen	  
We	  proberen	  de	  website	  zo	  actueel	  mogelijk	  te	  houden.	  Het	  is	  fijn	  als	  u	  en	  de	  kinderen	  af	  en	  
toe	  kijken	  wat	  er	  is	  aangepast	  en	  dat	  de	  kinderen	  in	  ieder	  geval	  af	  en	  toe	  de	  liedjes	  
beluisteren	  die	  er	  op	  zijn	  gezet.	  We	  maken	  op	  die	  manier	  grote	  sprongen.	  	  
Basisklas	  1	  zingt	  nu	  Sarasponda	  tweestemmig!	  
De	  kinderen	  van	  basisklas	  2	  zijn	  ook	  goed	  bezig	  en	  we	  bepalen	  gezamenlijk	  waar	  ze	  mee	  
bezig	  zijn.	  Hierdoor	  worden	  ze	  meer	  betrokken	  bij	  de	  invullingen	  van	  de	  repetities.	  
	  
Plannen	  seizoen	  2015-‐2016.	  	  
We	  zijn	  alweer	  druk	  bezig	  met	  het	  programma	  voor	  het	  volgende	  seizoen.	  	  
We	  proberen	  zoveel	  mogelijk	  zicht	  te	  krijgen	  op	  de	  mogelijkheden	  die	  er	  	  komend	  	  
schooljaar	  (weer)	  geboden	  worden	  en	  zoeken	  zelf	  ook	  naar	  bijzondere	  optredens.	  
Het	  is	  altijd	  zoeken	  naar	  de	  juiste	  balans	  tussen	  de	  reguliere	  lessen/repetities,	  	  de	  
voorstellingen	  en	  de	  overige	  activiteiten.	  	  
Mocht	  u	  als	  ons	  als	  ouders	  hierover	  feedback	  willen	  geven,	  dan	  horen	  we	  dat	  graag	  tijdens	  
de	  ouderavond	  of	  via	  de	  mail,	  zodat	  we	  het	  mee	  kunnen	  nemen	  bij	  het	  opstellen	  van	  het	  
programma.	  	  
	  
Met	  hartelijke	  groet,	  	  
De	  Koorschoolraad:	  	  Thea,	  Esther	  en	  Maaike	  
	  
	  

	  
Een	  blikje	  achter	  de	  schermen…..	  


