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Beste ouders van de koorschoolleerlingen,
We beginnen met een fantastisch bericht. De koorschool heeft weer 26 leden. En we
begonnen dit jaar met 12 leden. Met name koorklas 1 is weer helemaal terug van
weggeweest. Wij zijn enorm blij dat deze groep weer goed aan de slag kan.
Koorklas 1 heeft nu 14 leden, koorklas 2 heeft er 2 en het brugkoor heeft er 10.
De koren.
Koorklas 1:
Deze groep heeft tot de herfstvakantie alleen zang. Na de herfstvakantie gaan ook deze
kinderen werken met het boek de Nachtegaal. De ouders van Koorklas 1 kinderen
krijgen nog een aparte instructie op gestuurd voor het begeleiden van het oefenen thuis.
De lestijd wordt dan:
13.10 u. tot 13.40 u. Zang.
13.40 u. tot 14.10 u. Nachtegaal theorie.
De begintijd is aangepast omdat er veel kinderen vanuit Parcival-Noord lid zijn
geworden. Die hebben wat meer tijd nodig om naar zuid te komen.
De tijd van 13.00 u. tot 13.10 u. gaan we gebruiken om kinderen van Parcival zuid vast
om de beurt een solfège-beurt te geven. Dit regelen we met enkele ouders. Het voordeel
is, dat we dan tijdens de theorie (vanaf 13.40 u. ) niet meer zoveel kinderen hoeven
langskomen voor hun beurt. We hopen zo ieder kind elke week een beurt te kunnen
geven.
Verder krijgen de ouders voor de herfstvakantie een verzoek om mee te werken aan het
toezicht houden tijdens het half uur theorie (zie de tijd hierboven).
De kinderen werken dan min of meer zelfstandig aan de linker bladzij van de Nachtegaal
(noten schrijven en benoemen) en Thea en Irene doen beiden de beurten per kind voor
de solfège van de rechterbladzij.
Er is hierbij nog een extra professioneel docent aanwezig (Mw. Bernie Ewals). Zij kijkt
de theorie na en helpt de kinderen bij vragen.
De taak van de ouders is om toezicht te houden, kinderen te stimuleren, te belonen en
het naar de wc gaan te regelen. Wij hopen dat elke ouder dit eens in de acht of tien
weken kan en wil doen. Des te meer ouders beschikbaar zijn, des te minder vaak je aan
de beurt bent. Alvast hartelijk dank hiervoor.
Koorklas 2:
Hoewel er diverse pogingen zijn ondernomen zijn er nog geen kinderen in deze
leeftijdsklasse bijgekomen. Dat betekent, dat Evelien en Liesbeth op dit moment
meedraaien in het brugkoor. En dat doen ze voortreffelijk! De tijden zijn dus gelijk aan
die van het brugkoor.

Brugkoor:
Het brugkoor bestaat uit 10 leerlingen, waarvan drie jongens. Erg leuk dat we ook
jongens hebben in deze groep. Met koorklas 2 erbij zijn het er 12.
De kinderen beginnen na de herfstvakantie om 14.10 u.
14.10 u. – 14.40 u. Theorie (onder begeleiding van Bernie Ewals en met toezicht van een
ouder).
14.40 u. tot 15.50 u. Zang. Binnen dit uur hebben ze 10 minuten pauze om even lekker
uit te waaien.
Deze groep is al druk bezig om liederen in te studeren voor het jubileumconcert. Ook
zingen ze inmiddels tweestemmig en oefenen de nodige canons. Er wordt bewogen en
gespeeld met ritmestokjes en andere materialen.
Jubileum
Wij kijken enorm uit naar het jubileumconcert dat gegeven gaat worden op 20 maart. Er
is een jubileumcommissie, die de activiteiten voor en op 20 maart voorbereidt.
Hierin zitten enkele oud-leden van het bestuur van de Koorschool en ook een ouder van
koorklas 2.
Het concert wordt mee voorbereid en begeleid door een theatermaakster Sofie
Cornelissen. Zij zal ook de workshops geven, die het concert een bijzonder meerwaarde
gaan geven.
Het thema van het concert is : Zing met de wind.
De kinderen gaan in het concert met de wind mee naar het noorden, het zuiden, het
oosten en het westen. Vanuit alle hoeken van de wereld klinken er liederen uit allerlei
landen en in allerlei stijlen. De liederen worden begeleid door een professionele en zeer
ervaren pianist: Dick van der Stoep. Ook bereiden we een video-opname voor.
Vanwege de hoge kosten voor dit concert, is er subsidie aangevraagd. We hopen
natuurlijk dat deze subsidie toegekend wordt en deze extra professionals ingezet
kunnen worden.
PR-medewerker.
Wij missen nog iemand die ervaring heeft met PR voor dit concert. (Maken van flyers,
affiche, stukjes voor de krant, radio- interview, TV-Gelderland, het organiseren van
brede bekendheid voor dit concert). Inmiddels is er een mail hierover verschenen.
Het zou fantastisch zijn als iemand van de ouders zich hiervoor meldt.
Stuur een mail naar Thea.
Thea Endedijk (thea.endedijk@gmail.com)
Van het bestuur:
Contributie 2021-2022,
Vorige week is naar iedereen de factuur van de contributie voor de Koorschool
verstuurd. Niets ontvangen? Controleer je spamfilter even.
Nog niets gevonden? Stuur mij dan een bericht: v.strida@veld65.nl
Alvast bedankt voor jullie medewerking en veel plezier met zingen!
Groet van de penningmeester, Daphne van Strien
(moeder van Djulia - koorklas 1 en Loïse - brugkoor)

Het bestuur van de Koorschool Arnhem:
Voorzitter; Kees Hilhorst (keeshilh@xs4all.nl)
Penningmeester: Daphne van Strien (v.strida@veld65.nl)
Secretaris; Irene Gootjes (i.gootjes@planet.nl)

Zie hieronder alle belangrijke data.
We gaan ervan uit dat alle kinderen aanwezig zijn bij de extra repetities, die enorm
belangrijk zijn voor het welslagen van het concert!
Adressen:
Nieuwe Kerk

Roosendaalseweg 505

Schema Activiteiten Koorschool 2021-2022

N.B. KK1 = koorklas 1, KK2 + BK = Koorklas 2 en Brugkoor
Datum
22 december
12 januari
23 februari
12 maart
19 maart
20 maart
27 april , 4 en
11 mei
18 mei
6 juli

Tijd
13.10 u. /14.10
u.
13.10 u. /14.10
u.
13.10 u./14.10 u.
eindtijd kan
uitlopen
13.00 u. tot
17.00 u.
13.00 u. tot
17.00 u.
13.00 u. tot
17.00 u.

Activiteit
Laatste les

KK1 KK2
x
x

Eerste les na de
kerstvakantie
Les + Workshop Sofie
Cornelissen

x

x

Locatie
Parcivalzuid
idem

x

x

idem

Werkmiddag

x

x

Generale repetitie

x

x

De Nieuwe
kerk
idem

Podiumrepetitie en
Concert.
Vakantie van de
koorschool!

x

x

idem

x

x

Parcivalzuid
Parcivalzuid

1e repetitie na de
meivakantie
Tijden volgen
Laatste les,
presentatie en
afsluiting jaar

x

