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Beste ouders van de koorschoolleerlingen,
Wat een prachtig jubileumconcert hebben we met elkaar beleefd. Een volle uitverkochte
zaal en allemaal blije kinderen die het beste van zichzelf hebben gegeven. De foto’s zijn
al een tijd geleden doorgestuurd en nu is er ook een video van het concert gemaakt. Via
onderstaande link kun je de video bekijken en downloaden:
https://www.koorschoolarnhem.nl/jubileumvideo/
Een waardevol document voor je kind en voor de koorschool.
Heel leuk om er nog een keer voor te gaan zitten en je kind zelf te laten zien tot welke
prestaties ze zijn gekomen.
Ondertussen is ook de operadag geweest. Een nieuw, maar andersoortig hoogtepunt.
Hier konden kinderen zien wat opera inhoudt, maar ook dat op veel plaatsen in het land
kinderkoren zijn die net als zij met veel plezier zingen en veel leren, ook op het gebied
van podiumpresentatie, aankleding, beweging, samenwerking enzovoort. Het was een
bijzondere beleving zowel voor kinderen als ouders.
We werken nog een ruime maand door, zodat de kinderen ook nog nieuw repertoire
leren. En op de laatste woensdagmiddag mogen ouders komen luisteren en kijken naar
wat de kinderen in de afgelopen twee maanden hebben geleerd.
Deze informele afsluiting is verschoven van 6 naar 13 juli, vanwege omstandigheden. We
hopen dat veel ouders hierbij kunnen zijn. De kinderen zingen vanaf 13.30 u. samen en
apart een half uurtje en daarna worden er diploma’s uitgereikt en getuigschriften voor
de kinderen die er volgend jaar niet meer bij kunnen zijn. Ook worden bestuursleden
bedankt die uit het bestuur gaan en nieuwe bestuursleden welkom geheten.
Aan- en afmelding koorschool.
We verzoeken jullie om vóór 1 juli via mail of app te laten weten of je kind de koorschool
blijft volgen. Dan kunnen wij voor het nieuwe jaar een goede indeling gaan maken.
In ieder geval geldt dat opzeggen voor het nieuwe jaar via mail moet gebeuren én voor 1
juli. Zonder tegenbericht voor die datum gaan we namelijk uit van een verlenging van
het lidmaatschap. Zie de voorwaarden op de website.
Toch kan het zijn dat het voor het kind voor de zomervakantie moeilijk is om in te
schatten of er kunnen andere omstandigheden zijn waarom er twijfel is. Neem in dat
geval altijd even telefonisch contact op met Thea en spreek het even door. Dan zijn er
altijd mogelijkheden om de beslissing nog even uit te stellen.
Maar als het al duidelijk is, laat het dan ook even positief weten via een mail. We zijn nl.
al bezig met een nieuwe koorklasindeling. Ook voor kinderen die blijven is het fijn te
weten in welke groep ze komen.

Groepsindeling 2022-2023
Dit jaar werkten we met twee groepen.
Volgend jaar zullen er zeer waarschijnlijk drie groepen komen. Allemaal op de
woensdagmiddag.
Koorklas 1: groep 3 en 4 (klas 1 en 2)
Koorklas 2; groep 5 en 6 (klas 3 en 4)
Koorklas 3: groep 7 en 8 (klas 5 en 6)
De tijden zullen zijn tussen 13.10 u. en 16.00 u. waarbij koorklas 2 en brugkoor
functioneren tussen 14.10 u. en 16.00 u. De precieze indeling en tijden worden bekend
gemaakt zodra we weten hoe de groepen eruit zien.
Om een objectieve maatstaf te gebruiken zullen we de groepsindeling van de
basissschool aanhouden voor de indeling. Maar omdat diverse kinderen van
verschillende leeftijden in het afgelopen jaar met elkaar samen hebben gezongen, zullen
we koorklas 2 en 3 voor een deel ook samen laten zingen. (We gebruiken de naam
brugkoor niet meer)
Met deze werkwijze is en blijft het doel dat elk kind vanuit het eigen niveau en vanuit de
leeftijd wordt uitgedaagd om zich muzikaal te ontwikkelen en het repertoire te zingen
dat daarbij past. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen zich enerzijds kunnen
optrekken aan andere zangers, maar ook dat ze leren een maatje te zijn voor kinderen
die jonger en onervarener zijn dan zij.

Nachtegaal
Het oefenen hiervoor is voor de kinderen heel lastig geweest in de lange coronatijd. Dat
is zeer begrijpelijk. Een enkeling heeft tijdens dit lopend jaar een diploma gehaald.
In het brugkoor zijn enkele kinderen die aan het eind van het jaar waarschijnlijk
Nachtegaal deel 1 of 2 gaan halen. Deze kinderen krijgen hun diploma op woensdag 13
juli bij de afsluiting. Als Nachtegaal deel 2 behaald is kan het kind zelf bepalen of het nog
verder wil met theorie of gaat stoppen en alleen doorgaat met zang.

Van het bestuur
We kunnen meedelen dat er een voorzitter is gevonden voor het bestuur in de komende
twee jaar. Het is Esther Vermeijden, die al eerder voorzitter is geweest en tevens
voorzitter was van de jubileumcommissie bij ons 10-jarig bestaan. Hieronder stelt ze
zichzelf voor. Maar we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden! Er zijn nog
vacatures voor penningmeester en PR medewerker. Meld je aan !
We zijn inmiddels mensen ook individueel aan het benaderen voor deze
bestuursfuncties, want we willen graag een volwaardig bestuur hebben! Wij hopen dat
we op deze manier iemand kunnen verleiden om de stap te zetten om in het bestuur van
dit prachtige enthousiaste koor te functioneren. En dat is net voor het uitkomen van
deze nieuwsbrief deels al gelukt, want ook een algemeen bestuurslid heeft zich
aangemeld. Een prachtig resultaat. Veel dank!

Kennismaking nieuwe voorzitter
Beste ouders van de Koorschoolleden,
graag stel ik mij uitgebreid voor aan jullie.
Ik ben Esther Vermeijden- Theunissen en vanaf 15 juli (dan word ik 51 jaar) weer voorzitter van de
Koorschool Arnhem. Ik woon in Arnhem Noord, ben getrouwd en heel gelukkig met Henk en we hebben 2
kinderen: Anje van 17 en Hendrik van 16 jaar. Ze hebben op de JanLigthartschool gezeten en zitten nu op het
Thomas a Kempis College. Kees Hilhorst heeft mij al vóór het jubileum gevraagd om opnieuw voorzitter te
worden, maar ik heb met de toezegging gewacht tot ná het jubileumconcert, want daar was ik ook druk mee
bezig! Juist het concert heeft mij overgehaald om JA te zeggen op het verzoek van Kees. In de
jubileumcommissie heb ik gemerkt, hoeveel plezier en draagvlak onder jullie als ouders is voor de
Koorschool! Geweldig om mee te maken.
Het was voor mij echt een genoegen om in deze jubileumcommissie te zitten, met oud-bestuursleden en juist
ook met ouders van de huidige leden, die ik nog niet kende. Wat een fijne samenwerking! Ook waren er
tijdens de repetitiemiddagen en op de concertdag zelf zoveel fijne en betrokken hulpouders! Heerlijk om zo te
kunnen genieten van jullie ondersteuning voor de Koorschool (en wat een prachtig concert, geniet van de
video!)
De Koorschool Arnhem bestaat nu 10 jaar. Het prille begin heb ik niet meegemaakt, maar mijn dochter Anje
is in groep 4 als 7-jarige gestart met zingen bij de Koorschool. Ze heeft alle ‘klassen’ doorgelopen, van
Koorklas 1 (toen nog Basisklas 1) tot en met het Jeugdkoor. Ik was een hulpouder maar ben ook betrokken
geweest bij het oprichten van de Stichting Koorschool Arnhem en eerste voorzitter geweest. In 2018 ben ik
gestopt bij de Koorschool, omdat ik een nieuwe baan kreeg bij de gemeente Renkum en me daarop wilde
concentreren. Anje zong door bij de Koorschool, maar ik bleef op de achtergrond. Tot nu. Het Jeugdkoor is
helaas gestopt, maar ik start weer bij de Koorschool! Er is gelukkig veel veranderd en ook veel hetzelfde.
Irene is nog steeds secretaris, hoe fijn! En ik heb er alle vertrouwen in, dat het bestuur ook weer aangevuld
wordt met nieuwe bestuursleden. Want het is echt fijn om actief betrokken te zijn bij de Koorschool! Ik zie uit
naar mijn nieuwe voorzitterschap.
Bij de eindpresentatie op 13 juli zal ik ook aanwezig zijn om kennis te maken. Stel gerust alle vragen die jullie
hebben! Ook kan je altijd direct contact met me opnemen, mijn telefoonnummer is 06-22259184.
Tot snel! Hartelijke groet, Esther Vermeijden

Het bestuur van de Koorschool Arnhem:
Voorzitter: Kees Hilhorst (keeshilh@xs4all.nl) vanaf 15 juli Esther
Penningmeester: Daphne van Strien (v.strida@veld65.nl)
Secretaris: Irene Gootjes (i.gootjes@planet.nl)
Hieronder belangrijke data.

Schema Activiteiten Koorschool 2021-2022
N.B. KK1 = koorklas 1, KK2 + BK = Koorklas 2 en Brugkoor
Datum
13 juli

14 september

Starttijden.
Activiteit
13.10 kinderen
Presentatie en
aanwezig.
afsluiting jaar
13.30 u. ouders
aanwezig voor
presentatie
14.45 u. einde.
1e repetitie na de
zomervakantie.

KK1 KK2
x
x
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x

Locatie
Parcivalzuid

x
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