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

Kinderkamer concert 14 oktober 2016
Op 14 oktober was het weer zover.
Het Kinderkamerconcert dat één
keer in de twee jaar wordt
georganiseerd.
De
kinderen
waren
goed
voorbereid en hebben allemaal
een fantastisch optreden laten
zien.
Sommige kinderen deden het
alleen, anderen samen met
iemand anders. En iedereen kwam
bij de daverende finale aan het
bod. Een prachtig lied gezongen
door het hele koor. Daarna ontving
iedereen een mooie beker ter
herinnering.
Tevens namen we toen ook
afscheid van onze oud voorzitter
Wilma van der Heide en onze
penningmeester (die officieel per
1-1-17 is gestopt) Foppe van der
Heide. Het was een daverend succes!

Meer foto’s zien?
Kijk op de site, alle optredens
staan erop!
www.kinderkoorjongleven.nl

Optreden in de kerk 23 oktober 2016
Op 23 oktober hebben we opgetreden in de Protestantse Gemeente in
Biddinghuizen.
De kinderen hebben prachtig gezongen. Wat de kinderen vooral is bij gebleven van
deze dienst was de prekenbingo. Iedereen kreeg een papiertje met daarop woorden
die tijdens de preek genoemd zouden worden. Als alle woorden waren geweest
mocht je heel hard ‘Amen!’ ( in plaats van ‘bingo’)roepen. En het werkte, alle
kinderen in de kerk riepen aan het einde van de preek tegelijk ‘Amen!’.
Het was een prachtige en muzikale dienst.

Sinterklaasviering op 2 december 2016

Meer foto’s zien?
Deze en anderen staan op de
site:
www.kinderkoorjongleven.nl

Kerstviering 16 december
De laatste repetitie voor de vakantie hadden we onze kerstviering.
We begonnen met het kerstverhaal ondersteunt door een prachtig
schimmenspel. Tijdens het kerstverhaal zongen we bijpassende
kerstliederen, met kaarsjes op de grond die voor het licht zorgden
was het een sfeervol begin van de kerstviering.
Daarna waren er heerlijke hapjes die
gemaakt waren door Joke Buitelaar (moeder
van Mick, Rosalyn en Josina) met tot slot
een bingo waarbij iedereen een leuk cd zou
winnen.
Wat een leuk en gezellige kerstviering
hebben we met elkaar gehad!

11 Januari 1e repetitie nieuwe jaar met nieuwjaarsborrel
De eerste repetitie van het nieuwe jaar was op de woensdagavond. Het koor begon
met een gewone repetitie. Het laatste kwartiertje heeft het koor samen met alle
ouders geproost op een mooi en muzikaal 2017. Dit werd gedaan onder het genot
van een paar mooie liederen en een champagneglas met vruchtensap!

En ook deze en alle andere
foto’s staan op de site
www.kinderkoorjongleven.nl

Kinderkoor Jong Leven in de Media
Het jaaroverzicht in de flevopost van 28 december 2016.
Pagina 17.

Dit is de nieuwe pagina van het klinkertje.
Hier komen de kinderen van het koor voortaan zelf aan het woord.
Diegene die de pen heeft, die komt op deze pagina te staan. Daarna mag de pen
weer doorgegeven worden aan het volgende kindje. Zo komen we meer te weten
over iemand van het koor.

Naam
Ik ben …. Jaar oud
Ik zit in groep
Deze muziek luister ik graag:
Deze muziek vind ik op koor erg leuk:
Mijn mooiste herinnering aan koor is:
Ik geef de pen door aan:

Bericht van het bestuur
Nu het jaar 2017 is begonnen, is het voor het bestuur ook tijd om het jaar 2016 te
evalueren.
Een belangrijke verandering die in 2016 is doorgevoerd is de veranderde repetitietijd
en -dag.
Van de woensdagavond naar de vrijdagmiddag. Juf Marieke merkt een grote
verandering in het energieniveau van de kinderen. De kinderen zijn op vrijdagmiddag
energieker waardoor ze zich beter concentreren en de kinderen zingen ook luider.
Ook valt het op dat er veel jonge kinderen bij het koor zijn gekomen.
Ons koor telt op dit moment maar liefst 32 leden en elke week komen er nog
nieuwe kinderen kijken! Het bestuur is blij met deze ontwikkeling.
2016 Was een druk, maar erg leuk en gevarieerd jaar met vele hoogtepunten.
De tweede helft van ons jubileumjaar was een succes. Weten jullie het nog, het
concert met SMS, de knutselmiddag voor ons jubileum concert en natuurlijk het vaste
optreden bij de tentdienst maar ook de paaseitjes actie.
We hebben vele leuke activiteiten gedaan met als spetterende afsluiter het
jubileumconcert in juni. Het lijkt al zo lang geleden, maar zo lang geleden is het nog
helemaal niet!
De start van het huidige muzikale seizoen hoort natuurlijk ook nog bij 2016 met het
kinderkamerconcert, het concert in Genemuiden en de andere activiteiten die
hierboven in het klinkertje worden genoemd.
Wat betreft de financiën doet het koor het ook goed.
We hebben vorig jaar nagenoeg quitte gedraaid. Dit is goed nieuws!
Hierdoor hoeft het bestuur de contributie van het koor niet te verhogen.
Vanaf 1 januari is Mariet van der Linde (moeder van Jasmijn) onze penningmeester
geworden en heeft zij officieel het stokje overgenomen van Foppe van der Heide.
Al met al was 2016 een geslaagd jaar voor ons koor.
Het bestuur is erg tevreden over het jaar 2016, en het jaar 2017 willen we ook weer
tot een succes maken.
Tot Slot.
Vanaf 1 februari 2017 is er een verandering van de concertkleding voor de
JONGENS van het koor.
Jongens mogen nu een blauwe nette katoenen broek (geen spijkerstof!) aan in
plaats van een witte broek. Het witte boven-shirt met lange mouwen blijft wel
gelijk.
Heeft u zelf nog opmerkingen of suggesties voor het koor, laat deze dan weten via
info@kinderkoorjongleven.nl.
Het bestuur is blij met elke opmerking of suggestie, op die manier kunnen we de
organisatie van het koor alleen maar beter maken.

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).

8 maart

Paaseitjes inpakken

25 maart

Paaseitjes verkopen

12 april

Koor op woensdagavond van 18.30-19.30 uur

14 april

Geen koor ivm. Goede vrijdag

16 april

Zingen in de Evangelische Gemeente te Biddinghuizen
In het koetshuis.
10.30-12.00 uur

19 april

Koor op woensdagavond van 18.30-19.30 uur

21 april

Geen koor vanwege vakantie

28 april

geen koor ivm. Koningsdagspelen.

5 mei

Wel koor (het is dan bevrijdingsdag)

23 juni

Seizoen afsluiting koor met gezellige middag

15 december

Kerstmusical

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.
De meisjes dragen in de zomer maanden tijdens een concert een witte broek/rok en een wit
shirt met lange mouwen eronder. De jongens dragen een nette blauwe katoenen broek
(geen spijkerstof!) en een wit shirt met lange mouwen.
In de winter maanden dragen we tijdens een concert een zwarte broek/rok en een zwart shirt
met lange mouwen eronder.
Daar overheen krijgen de kinderen onze mooie gekleurde polo’s aan.
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, haar 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,
Daniëlle Commandeur,
Jacqueline van Leeuwen,
Joke Buitelaar,
Mariet van der Linde,
Marieke Berk,
Madelon van den Bosch en
Linda van Altena Enting
06-20852539
info@kinderkoorjongleven.nl

