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Beste ouders van de koorschoolleerlingen,
Vanaf woensdag 15 september start de koorschool weer. We hopen van harte dat corona
nu geen roet meer in het eten zal strooien en we het hele jaar fijn kunnen zingen.
Indeling van de koren.
Het jeugdkoor is gestopt, vanwege teveel afmeldingen, maar zal op projectbasis nog
meedoen met het concert (zie verderop voor Jubileum).
Maar alle andere groepen blijven bestaan.
Koorklas 1:
Dit wordt nieuw opgezet voor leerlingen van groep 3 en 4 (klas 1 en 2).
Hiervoor is er op 15 september een openbare repetitie in de grote zaal van Parcivalzuid. Aanvang 13.15 u. tot 14.00 u. De woensdagen daarna zullen de activiteiten
beginnen om 13.00 u. tot 14.00 u. (Theorie en zang). Al diverse kinderen hebben zich
opgegeven. Maar ouders van koorklas 2 en brugkoor, zegt het voort en maak svp.
reclame. (zie ook de affiche als bijlage om door te sturen).
Koorklas 2:
Dit zijn op dit moment drie leerlingen (David, Evelien, Liesbeth). Wij hopen dat dit in het
begin van het jaar zich weer aanvult met kinderen uit groep 5 en 6. Willen jullie als
ouders ook helpen met PR voor deze groep? Nieuwe kinderen kunnen na een mailtje
naar info@koorschoolarnhem.nl , altijd vrijblijvend komen meedoen. (Geef svp. naam
kind, geboortedatum en klassengroep en de naam van de ouder op )
Deze kinderen komen om 14.00 u. en hebben voorlopig activiteiten tot 15.00 u.
Het niveau van deze kinderen is zodanig dat zij een aparte aanpak en uitdaging nodig
hebben. Daarom geen aansluiting bij Koorklas 1. Het niveau van het brugkoor is over het
algemeen nog veel te hoog voor hen. Daarom hebben we voorlopig voor het
onderstaande schema gekozen, waarbij ze ook voor een deel met het brugkoor samen
zingen. Dit is ook belangrijk in verband met met de jubileumvoorbereiding. De aandacht
zal bij deze groep liggen op leren canons zingen en beperkt andere talen.
Brugkoor:
Dit zijn nu 10 leerlingen. Een mooie groep om mee te werken. Vorig jaar was dit
koorklas 2. In het nieuwe jaar zullen deze leerlingen veel meerstemmig, in canon en
andere talen gaan zingen. Een uitdagend programma. Ook zullen ze voor een klein deel
met koorklas 2 liederen instuderen.
De leerlingen beginnen om 14.00 u. en hebben eerst theorie samen met koorklas 2.
Vanaf 14.30 u. zingen ze samen met koorklas 2. Daarna hebben ze een kwartier pauze
(14.45-15.00 u., graag met toezicht van de ouder die de theorie begeleidt) en vanaf 15.00
u. hebben ze nog 45 minuten zang op eigen niveau. De eindtijd is 15.45 u.

Voorlopig schema lessen op woensdag.
13.15 u. Koorklas 1 (vanaf 22 september wordt dit 13.00 u. eerst theorie en daarna
zang)
14.00 u. Koorklas 2 en Brugkoor Theorie
14.30 u. Koorklas 2 en Brugkoor samenzang.
14.45 u. koorklas 2 Zang. 15.00 u. einde.
15.00 u. Brugkoor Zang.
15.45 u. Einde.
Zodra we een beter beeld hebben van nieuwe aanmeldingen zullen we het rooster en de
indeling opnieuw bekijken en kan het zijn dat er nog aanpassingen volgen.
Jubileumjaar
Dit jaar wordt een bijzonder jaar.
De Koorschool viert feest, want zij bestaat per 1 januari 2022 tien jaar.
Dat betekent een bijzonder en extra feestelijk concert en extra activiteiten.
Je hoort daar meer over zodra het bestuur zover is.
Het is belangrijk om zaterdagmiddag 12, zaterdagmiddag 19 en zondagmiddag 20
maart in ieder geval alvast te blokkeren in de agenda.
Er is een jubileumcommissie bezig met de organisatie van het concert en alles
eromheen.
Operadag
Zodra hierover meer bekend is zal ik het aangeven. Maar het lijkt erop dat deze dag
gehouden wordt aan het eind van de meivakantie (8 mei). Dat is voor ons heel
ongunstig. Het ziet er naar uit, dat we niet mee kunnen doen.
Werkwijze Theorie
Vanaf nu zullen we de theorie weer gewoon op school laten plaats vinden. We realiseren
ons dat de hulp bij deze theorie niet makkelijk op afstand plaats zal kunnen vinden. We
hopen desondanks, dat voldoende ouders zullen willen helpen bij het toezicht. Het is
zaak om zelf zoveel mogelijk afstand te bewaren tot de kinderen en natuurlijk is het
goed om bij deze begeleiding ook een mondkapje te blijven gebruiken en van te voren de
handen te wassen.
Er komt voorlopig een rooster voor toezicht bij theorie van Koorklas 2 en Brugkoor
samen. Irene zal jullie daarvoor benaderen. Aangezien het om 13 kinderen gaat is dit
toezicht echt nodig, al was het maar voor ondersteuning, calamiteiten, naar de wc gaan
e.d. Het toezicht duurt tot en met de pauze van het brugkoor. (15.00 u.)
Bernie Ewals (professional) komt deze groep begeleiden bij de theorie en kijkt ook de
bladzijden na. Maar natuurlijk kun je als je zelf voldoende bagage hebt een kind ook wel
eens helpen en stimuleren bij de oefeningen.
Voor Irene en mij wordt het een hele klus om alle kinderen in 30 min. een beurt te
geven, maar we zullen tweetallen maken, die ongeveer even ver zijn, zodat het wat
vlotter kan lopen.

Vacature Jubileumcommissie.
Wij missen nog een ouder in de Jubileumcommissie uit koorklas 2 en brugkoor.
Inmiddels heeft Jennifer, moeder van Maja, zich gemeld. Hartelijk dank daarvoor. Wie
wil haar assisteren?
Het gaat om enkele vergaderingen op een avond tot 20 maart. Daarnaast praktische hulp
bij evt. extra repetities, generale repetitie en het concert. (meestal in het weekend).
Wij willen graag enkele ouders erbij, zodat we ook de visie en input vanuit het
perspectief van de ouders/kinderen mee kunnen nemen.
In deze commissie zitten naast mijzelf, Irene als secretaris, Henk Meuter als oud
bestuurslid en Penningmeester en Esther Vermeijden, als oud-voorzitter van de
koorschool. Als je hiervoor voelt stuur mij dan een mail of app. Dat kan ook als je
hierover vragen hebt. De eerstvolgende vergadering is op do avond 7 oktober.
Zodra we zicht hebben op de nieuwe aanmeldingen sturen we een meer volledige
nieuwsbrief met een datalijst, zoals jullie van ons gewend zijn.
Wij wensen de kinderen veel zangplezier!
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