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Daar zijn we weer met het Klinkertje!
De brief met alle nieuwtjes, berichtjes en natuurlijk de agenda update.

Korte mededeling:
Kinderen van het koor zijn 10 minuten voor aanvang van de repetitie welkom in de Voorhof.
Vanaf 15.50 uur gaan de deuren open.
Daarvoor moeten de deuren gesloten blijven, dus ook met slecht weer!

Paaseitjes Actie
En daar gingen ze weer, voor de jaarlijkse
paaseitjes actie op 12 maart stonden
onze kanjers weer klaar om de
paaseitjes te verkopen.
Het weer was goed, wel een beetje
koud, maar het regende in ieder geval
niet. Alle kinderen hadden een goed
humeur dus deze verkoop kon van te
voren al niet meer stuk.
En wat hebben ze het fantastisch
gedaan. Het was een groot succes!
De opbrengst wordt gebruikt om het
jubileumconcert van te betalen.
Verderop in het klinkertje vindt u hier nog meer
informatie over!
Meer foto’s zien?
Kijk dan even op de site!
www.kinderkoorjongleven.nl

Concert met Maris Sonores
Een week later stond het
concert met Maris Sonores op
het programma.
Het hoogtepunt van de avond
was dat het orkest en het koor
samen 2 nummers ten gehore
brachten. Wat was dat een
mooi geheel.
De kinderen hebben fantastisch
gezongen! Het was een leuke
avond.

Meer foto’s zien?
Kijk dan even op de site!
www.kinderkoorjongleven.nl

Tentdienst
Op 17 mei heeft het koor fantastisch gezongen tijdens de
tentdienst. Het thema was: ‘blij met de Bijbel’.
Er werd een mooi verhaal verteld dat over brood ging.

Knutselmiddag 25 mei voor jubileumconcert
Op de gezellige middag hebben we niet alleen geknutseld, maar ook heerlijk buiten
kunnen spelen.
Er was een springkussen, en ook kon je met een vlot naar de overkant van een
riviertje varen!
Het was een fantastische middag!

Meer foto’s zien?
Kijk dan even op de site!
www.kinderkoorjongleven.nl

●

Hulp tijdens het jubileumconcert
Inmiddels is het jubileumjaar bijna ten einde.
Velen van jullie hebben ons geholpen dit jubileumjaar tot een
succes te maken. Bedankt!

●

●

Ontzettend bedankt voor
uw hulp!
Zonder u was het niet zo’n
groot succes geweest

●

●

●

Tot slot geeft het koor op 9 Juli een jubileumconcert met
thema Oud en Nieuw.
Dit wordt een groter opgezet concert en dat vraagt ook de nodige voorbereiding.

Zo zoekt het bestuur ouders die willen helpen met:
*
*
*
*
*

Het bakken van pannenkoeken als diner op zaterdag 9 juli,
Onze artiesten er tip top in orde uit laten zien door middel van
prachtige haren en een klein beetje make up,
Versieren van de zaal op 8 en 9 juli,
Opbouwen van de zaal op 8 en 9 juli,
Meerdere fotograven om deze geweldige avond vast te leggen.

Graag uw medewerking door geven aan 1 van de bestuursleden.

AGENDA
Dan nu de agenda voor de komende tijd. Zet deze data in/op uw agenda/kalender.
We verwachten dat iedereen aanwezig is bij onderstaande activiteiten. Mocht je niet
kunnen, meldt je dan tijdig af bij het bestuur (uitzonderingen daargelaten).

3 juni
Koor voor alle kinderen uit Biddinghuizen vanwege avondvierdaagse
Dronten

10 juni
Koor voor

alle kinderen

uit Dronten

vanwege

avondvierdaagse

Biddinghuizen
17 juni
Gewone koor repetitie
24 juni gewone koor repetitie

1 juli
De repetitie duurt van 16.00-18.00 uur

8 juli
Generale voor het concert.
De repetitie duurt van 16.00-18.00 uur.

9 juli
JubileumConcert: Oud en Nieuw 18.30-19.30 uur
Kosten aan de kassa: €5,- per volwassene. Inclusief consumptie en wat lekkers.
Kinderen gratis, inclusief limonade en wat lekkers.
Er is geen voorverkoop van entreekaarten.
https://www.facebook.com/kinderkoorjongleven

Nog even wat vaste afspraken ter herinnering:
















De website is up to date. Als u vragen heeft verwijzen wij u graag naar onze website. Veelal
zult u de antwoorden op uw vragen hier vinden, mochten er toch nog onduidelijkheden zijn
wendt u zich dan even tot het bestuur.
De ouders van de kinderen die mogelijk op koor komen, kunnen voor 3 keer (even) blijven
kijken.
Voor de overige ouders geldt dat we echt om 16.00 uur willen starten, dus we vragen wij jullie
niet te blijven praten/kijken in de repetitie ruimte, zodat we op tijd kunnen beginnen. Alvast
bedankt!
Denkt u eraan dat de kinderen welkom zijn in de Voorhof vanaf 15.50 uur. De deuren gaan
niet eerder open (ook niet als het regent).
Ouders; houdt u er rekening mee dat er tijdens de repetities & optredens regelmatig foto’s &
filmpjes worden gemaakt voor de website. Mocht u bezwaar hebben tegen publicatie hiervan,
wendt u zich dan even tot het bestuur.
Aandachtspuntje voor het toiletbezoek tijdens het repetitie-uur. Dit kan niet meer.
Het veroorzaakt te veel onrust. Dus graag thuis even naar het toilet gaan.
We dragen in de zomer maanden met een concert een witte broek/rok en wit shirt met lange
mouwen eronder.
In de winter maanden dragen we met een concert een zwarte broek/rok en zwart shirt met
lange mouwen eronder.
Bij optredens hebben we mooie gekleurde polo’s.
Wanneer uw kind niet bij een repetitie en/of optreden kan zijn, wilt u dat dan ALTIJD bijtijds
aan één van de leden van het bestuur doorgeven? Wilt u ook doorgeven wanneer u zelf met
uw kind(eren) naar een optreden buiten Biddinghuizen rijdt, zodat wij weten hoeveel auto’s er
nodig zijn.
Wanneer er bijzonderheden zijn omtrent uw kind, bijvoorbeeld een allergie of dieet, dan kunt u
dat doorgeven via het inschrijfformulier.
Het inschrijfformulier vindt u op de website.
Alle berichten & nieuwtjes worden aan de kinderen via de mail verstuurd.
Opzeggen van het lidmaatschap van het koor kan via de penningmeester, zijn mailadres vindt
u op de website.

Voor meer informatie kijk op de website www.kinderkoorjongleven.nl, want daar
staan alle nieuwtjes/foto’s/agenda en het gastenboek, waar je altijd een berichtje
mag plaatsen.

Met vriendelijke groeten,
Mirjam Junte
Wilma van der Heide
Daniëlle Commandeur
Jacqueline van Leeuwen
Joke Buitelaar en
Madelon van den Bosch
0619334808
info@kinderkoorjongleven.nl

