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Beste ouders en leerlingen,

Nieuws

De repetities van de koorklassen 1 en 2 zijn weer gestart; we doen dit buiten uit
veiligheidsoverwegingen i.v.m. corona. Zodra de docenten beschermd zijn via vaccinatie
kunnen de repetities weer binnen plaats vinden. Wij hopen dat dit eind mei het geval zal
zijn.
De repetities van het jeugdkoor zijn sinds december 2020 online, eerst via een gewone
stream, maar vanaf eind februari via Jamulus. Dat is een programma, waarmee je elkaar
niet ziet, maar wel goed hoorbaar en gelijktijdig kunt zingen. Dat is een hele verbetering
gebleken. Wij zijn erg trots op de 8 jeugdkoorleden, die deze wijze van met elkaar
repeteren al zolang volhouden!. Chapeau!

Activiteiten

Presentatie koorklas 1 en 2:
Wat gelukkig dat de presentatie van de koorklassen 1 en 2 nog net voor de lockdown
plaats heeft kunnen vinden. Wij hopen dat de ouders genoten hebben van de gemaakte
filmpjes, waarvoor we Rian Boom enorm bedanken.
Schooldag van de duurzaamheid (lied De aarde is ons lief) en de Operadag 27 maart 2021.
Zoals u weet zijn beide activiteiten helaas niet doorgegaan vanwege corona.
Zomerconcerten 2021.
Vooor het jeugdkoor is een presentatie gepland op zaterdagavond 29 mei in het kerkje
van Schaarsbergen. Wij weten nu nog niet of deze presentatie dan is toegestaan i.v.m. de
corona maatregelen. Gaat deze door, dan zijn we van plan de presentatie te streamen,
zodat het te beluisteren en bekijken is door familie en vrienden. De presentatie zal in
ieder geval niet openbaar zijn.
Voor koorklas 1 en 2 zal de afrondende presentatie plaatsvinden op zondagmiddag 27
juni in de opstandingskerk, uiteraard alleen als dat mag en evt. met een beperkt publiek.
(bv. alleen ouders en gezinsleden). De repetitie daaraan voorafgaand in de kerk zal
plaats vinden op zaterdagmiddag 26 juni. Tijden worden nader bekend gemaakt. Houd
svp beide middagen vrij.
Afronding jaar.
Na afloop van de presentatie op zondagmiddag 27 juni zullen we diploma’s en
getuigschriften uitreiken aan de betreffende leerlingen. We bedanken onze vrijwilligers
en nemen ook afscheid van de bestuursleden: Henk Meuter en Hugo Gitsels. We hopen
dan kennis te maken met een nieuwe voorzitter.
Koorklasindeling seizoen 2021 en 2022.
Het plan is om volgend jaar drie basisschoolgroepen te creëren. Uiteraard is dit mede
afhankelijk van het aantal koorleden.
Koorklas 1; kinderen uit groep 3. Dit wordt een nieuwe groep kinderen.
Koorklas 2: Kinderen uit groep 4 en 5. (dat is de huidige koorklas 1)
Brugkoor: kinderen uit groep, 6, 7, 8. (dat is de huidige koorklas 2)

Jeugdkoor: kinderen vanaf de brugklas in het V.O.
Er zit op dit moment een groot niveauverschil tussen de kinderen van koorklas 1 en 2.
Het is dan ook fijn als we de groepen min of meer bij elkaar kunnen houden.
Uiterlijk per 1 juli willen we graag horen of je zoon of dochter volgend jaar weer
meedoet met de koorschool. Als je het al eerder weet, laat het svp via de mail weten.
Zo niet, graag een schriftelijke afmelding via mail. Zonder afmelding gaan we per 1 juli uit
van vervolg op de koorschool. Mocht er twijfel zijn, neem dan svp telefonisch contact op
met Thea (0617792382)
Jubileum in 2022!
In januari 2022 bestaat de koorschool 10 jaar. Uiteraard zullen we daar op een passende
wijze aandacht aangeven. Er wordt een jubileumcommissie samengesteld, die samen
met Thea gaat nadenken over een mooie activiteit voor alle groepen, waarbij de
kinderen en de koorschool zelf in het zonnetje worden gezet.

VAN HET BESTUUR.
Vrijwilligerswerk en bestuursfuncties.
In de vorige nieuwsbrief meldden wij, dat er een nieuwe
websitebeheerder was gevonden. Door omstandigheden
moest Esther Vermeijden toch verstek laten gaan. Dit heeft ertoe geleid dat we nu een
nieuwe, professionele websitebeheerder hebben aangesteld: Jurgen van der Ent. Van
harte welkom Jurgen! De website is flink onder handen genomen en heeft nu een frisse
en goede uitstraling. Neem gerust een kijkje.
Nieuwe voorzitter en een extra bestuurslid gezocht.
Voor het schooljaar 2021-2022 zijn we in gesprek met een mogelijke nieuwe voorzitter,
ook een extra lid van het bestuur zou zeer welkom zijn. Wij hopen dat ouders van
leerlingen interesse hebben om deze functie te vervullen. Dus heb je zin om bij te
dragen aan het succes van de koorschool, meld je dan bij Hugo Gitsels (huidige
voorzitter) via gitsels@gmail.com of 06 54 393 424.
Nachtegaal
Al sinds december zijn er veel kinderen die meedoen met de online beurten voor de
solfège. Dat gaat nu resulteren in diverse diploma’s. Loek heeft Nachtegaal 1 al behaald
en diverse andere kinderen staan op het punt om hem te behalen. Knap gedaan.
Het is gebleken dat de ruime aandacht elke week voor het van blad zingen de kinderen
goed doet. Ook de filmpjes, waar nodig, zijn een extra steun. Het maken van één les
theorie per week is voor de meeste kinderen geen probleem. Sommige kinderen doen
het in de nieuwe situatie dus juist beter. Overigens zijn we ons er ook van bewust dat de
digitale werkwijze (geboren uit noodzaak) niet voor alle kinderen werkt. Daar is alle
begrip voor. Het belangrijkste is nu dat alle kinderen weer kunnen zingen, ook al is dat
buiten!

De agenda hieronder is om af te knippen en in huis op te hangen.

AGENDA ACTIVITEITEN KOORSCHOOL ARNHEM
Locaties:
Parcivalschool
De Zyp
Prot. Kerk Schaarsbergen
Opstandingskerk

Zwanebloemlaan 4 Arnhem
Eduard van Beinumlaan 28 Arnhem.
Kemperbergerweg 800
Rosendaalseweg 505 Arnhem.

Schema Activiteiten Koorschool 2020-2021
N.B. wat geel gearceerd is is onzeker omdat het jeugdkoor op dit moment niet mag repeteren.
Nader bericht volgt nog.

N.B. KK1! = koorklas 1, KK2 is koorklas 2 BK is brugkoor JK is jeugdkoor.
Datum
24 mei
29 mei (13
juni reserve)
26 Juni 2021
27 juni 2021
4 juli
6 september
8 september
8 september
8 september

Tijd
19.00 u
15.00 u. en
19.30 u.
Middag.
15.00 u.
15.00 u.
Vrijhouden vanaf
13.00 u.
Middag. Tijd
volgt.
19.00 u.
13.00 u. tijden
bij benadering
13.30 u. tijden
bij benadering
14.30 u. tijden
bij benadering

Activiteit
Repetitie met pianist
Repetitie met pianist
en presentatie
Generale repetitie

KK1 KK2

x

x

Presentatie en
afronding van het jaar

x

x

Gezellige afronding
jeugdkoor
eerste repetitie
jeugdkoor
eerste repetitie
koorklas 1
eerste repetitie
koorklas 2
eerste repetitie
brugkoor

BK

x

JK
x
x

Locatie
De Zyp
Schaarsbergen
Opstanding
s-kerk
Opstanding
skerk

x

Verrassing

x

De Zyp
Parcival

x

Parcival
x

Parcival

