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Beste ouders van de koorschoolleerlingen,
Hierbij ontvangt u nog een extra editie van onze nieuwsbrief. De reden is een bijzondere
uitnodiging, die wij voor komend seizoen hebben gekregen. Graag delen we de
informatie die we nu hebben, alvast met jullie.
Het Nijmeegs Studentenorkest heeft de Koorschool Arnhem uitgenodigd om mee te
werken aan hun concerten op donderdagavond 8 december en dinsdagavond 13
december in De Vereeniging in Nijmegen.
Zij voeren het ballet De Notenkraker uit van Tchaikovsky, zonder dans maar met volle
orkestbezetting.(koper, hout, strijkers, harp en slagwerk) Het is een avondvullend werk
van 2 x 45 minuten. In dit ballet zit in de eerste akte een stuk waarbij een kinderkoor
nodig is: de Wals van de sneeuwvlokjes. Het is tweestemmig, duurt 5 minuten en is zeer
geschikt voor onze koorklassen 2 en 3. Het deel waarin kinderen zingen is voor de
pauze. De kinderen kunnen dus in de pauze naar huis.
Over een evt. deelname van kinderen uit de nieuwe groep 4/klas 2 (koorklas 1) zullen
we nog met de betreffende ouders contact opnemen.
Wij gaan graag in op deze uitnodiging, , want het is een bijzonder unieke ervaring om
samen met een groot studentenorkest te mogen zingen. Uiteraard hopen we van harte
dat alle kinderen van de koorklassen mee zullen doen.
Praktisch informatie
Veel is nu nog niet bekend. Op dit moment zijn we nog in druk overleg over deze
uitvoering met Het Nijmeegs Studentenorkest en hun dirigent. We doen er alles aan, om
de belangen van de kinderen van de Koorschool optimaal in beeld te brengen. We weten
ook, dat december een drukke periode is voor alle gezinnen en scholen. Wij geloven
echter dat deelname aan deze concerten een prachtige en unieke ervaring is voor alle
leerlingen van de Koorschool!
Het is in elk geval al heel fijn, dat we van Hannes van Soest (directeur Parcivalschool) de
toezegging hebben, dat de kinderen na deze concerten de volgende morgen later op
school mogen komen. Ook hij vindt dat kinderen dergelijke unieke ervaringen niet
mogen missen. Wij hopen dat dit ook mag gelden voor kinderen van andere scholen.
We realiseren ons dat er vragen kunnen zijn over de samenwerking en deze concerten.
Na de zomer laten we zo snel mogelijk meer weten. Als er nu of later vragen over zijn,
neem dan rustig contact op met Thea Endedijk of met Esther Vermeijden.

Van het bestuur
Er zijn wat wisselingen in het bestuur van de Koorschool Arnhem:
Esther Vermeijden is vanaf 15 juli de nieuwe voorzitter.

Wij zijn ook heel blij te kunnen meedelen dat Geert van Toer, vader van Tiber, vanaf
dezelfde datum toetreedt tot het bestuur als algemeen bestuurslid. Ook zal hij
contactpersoon zijn voor de Parcivalschool- zuid. Spreek hem gerust aan voor vragen.
We zijn nog steeds op zoek naar een penningmeester voor de Koorschool. Gelukkig blijft
Daphne nog even penningmeester zolang er geen nieuwe is gevonden. Maar Daphne wil
ook graag stoppen na al een aantal jaren penningmeester te zijn geweest.
Er zijn op dit moment dus 2 vacatures bij het bestuur:
-penningmeester
-tweede algemeen bestuurslid.
Wil je graag meedenken over het reilen en zeilen van de Koorschool, meld je svp aan!
Er is geen nieuwe PR medewerker gevonden. Dit jaar zullen we daarom experimenteren
met uitbesteding voor zover het nodig is. Wij bedanken Leonie Elfrink zeer hartelijk
voor de taken die ze een aantal jaren hiervoor heeft gedaan.
Voor meer informatie of vragen over het bestuur kun je altijd bellen met Esther.

Afsluiting Koorschooljaar 2021-2022

Nogmaals een herinnering aan de informele afsluiting van dit jaar!
13 juli 2022

13.10 kinderen aanwezig.
13.30 u. ouders aanwezig
voor presentatie
14.45 u. of eerder einde.

Presentatie en
afsluiting jaar voor
ouders en
belangstellenden

Locatie
Parcival-zuid

Overige informatie
Groepsindeling 2022-2023
Wij zijn zeer verheugd dat verreweg het grootste deel van de kinderen die lid zijn, ook
volgend jaar weer meedoet. Hartelijk dank voor het vertrouwen in de koorschool!
Koorklas 1: groep 3 en 4 (klas 1 en 2) Start: 13.10 u. 13.40 u. Theorie.
Koorklas 2: groep 5 en 6 (klas 3 en 4) Start 14.10 u. (mits genoeg nieuwe kinderen)
Koorklas 3: groep 7 en 8 (klas 5 en 6)
Koorklas 2 en 3 samen : Start 14.30 u. theorie. Start koor 15.00 u.
Koorklas 3: 15.30 u. tot 16.00 u.
Het bestuur van de Koorschool Arnhem:
Voorzitter: Esther Vermeijden: esthervermeijden@hotmail.com 06-22259184
Penningmeester: Daphne van Strien (v.strida@veld65.nl)
Secretaris: Irene Gootjes (i.gootjes@planet.nl)
Algemeen bestuurslid: Geert van Toer (geertvantoer@protonmail.com)
Vacatures: penningmeester en algemeen bestuurslid

Schema Activiteiten Koorschool 2022-2023
KK1 = koorklas 1, KK2 + BK = Koorklas 2 en Brugkoor
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