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

Paaseitjes Verkoop 25 maart

Op 25 maart was het dan weer zover: de paaseitjes
verkoop.
Voor het zover was moesten er eerst nog wel 200
kilo paaseitjes worden ingepakt!
De kinderen vanaf groep 4 hebben op 8 maart bij
Mirjam de paaseitjes ingepakt.
Het was weer een groot succes! Alle eitjes zijn
verkocht en we hebben weer een mooie bedrag
opgehaald! De opbrengst was maar liefst
Deze en alle andere foto’s
staan op de site:
www.kinderkoorjongleven.nl

Zingen in de Ark op 2 april
Op 2 april hebben we
prachtig gezongen in de Ark.
Een grote kerk, mooi geluid,
Koen die ons kwam helpen
op zijn cajon (spreek uit
cagon) en natuurlijk een
heel groot koor!
Zien jullie dat? Wat zijn we
met veel! Er staat daar een
grote groep stoere jongens
en meisjes te zingen voor
een hele volle zaal.
Het klonk prachtig.

Zingen in de Evangelische Gemeente Biddinghuizen op 1e paasdag
In een iets kleinere kerk,
maar wel één die ook
helemaal vol zat, hadden
we al heel snel ons tweede
optreden deze maand.
Dit optreden vond plaats op
1e paasdag. Ook hier
hebben we heel veel
complimentjes gehad
naderhand van de mensen
uit de zaal.
Wat een geluk dat
Biddinghuizen zo’n mooi
kinderkoor heeft met leden
uit Biddinghuizen en
Dronten.

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

Kinderkoor Jong Leven in de Media
Biddinghuizen actueel 21 maart 2017

Biddinghuizen actueel 4 april 2017

Het nieuwe kerkblad van de protestantse gemeente

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.

De volgende keer komt hier kunstwerk van Eliora te staan, en misschien nog wel van
een aantal andere leden van het koor.
Houdt deze pagina dus in de gaten!

Bericht van de bestuurstafel
Toestemming publicatie foto’s Kinderkoor Jong Leven
Biddinghuizen, februari 2017
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Uw zoon(s) en/of dochter(s) is/zijn lid van het kinderkoor Jong Leven.
Tijdens optredens en activiteiten worden er regelmatig foto’s gemaakt die vervolgens
gepubliceerd worden in bijvoorbeeld de nieuwsbrief, op de website van het kinderkoor
Jong Leven en/of de facebookpagina.
Ook uw kind(eren) kan/kunnen op deze foto’s te zien zijn. Wij plaatsen geen namen bij de foto’s. Toch vinden we het belangrijk om uw
toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en eventueel video’s van uw kind(eren). Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van
uw kind(eren) op internet verschijnen.
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren). Wilt u deze brief of
antwoordstrook met uw kind meegeven naar koor of mailen naar: penningmeester@kinderkoorjongleven.nl ?
Vanaf heden staat deze vraag ook op het aanmeldformulier, maar omdat uw kind(eren) al lid zijn van het koor wordt u via deze brief
gevraagd aan te geven of u wel of geen toestemming voor publicatie geeft. Mocht u geen toestemming geven dan zullen wij uw kind(eren)
niet meer op de foto zetten. In een enkel geval zal dit niet mogelijk zijn (zoals bij een groepsfoto), dan zullen we het gezicht van uw kind
blurren (wat staat voor vervagen en onherkenbaar maken).
Deze brief geldt niet voor beeldmateriaal die door fotografen (of anderen) voor kranten, dagbladen en andere media worden gemaakt. Hier
kan het bestuur geen invloed op uitoefenen.
Tevens willen we graag van u weten of uw kind(eren) een ziekte/allergie heeft, zodat het bestuur hiervan op de hoogte is en er tijdens
de activiteiten rekening mee gehouden kan worden.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met een hartelijke groet,
Bestuur Kinderkoor Jong Leven
__________________________________________________________________________________________

TOeSTEMMING PUBLICATIE BEELDMATERIAAL KINDERKOOR JONG LEVEN

Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van ……………………………………….……………………
dat foto’s en video’s door Kinderkoor Jong Leven gepubliceerd mogen worden*:
 op de website van het kinderkoor www.kinderkoorjongleven.nl
 in de (digitale) nieuwsbrief ‘t Klinkertje
 op de facebook pagina van het kinderkoor Jong Leven
 andere media (bijv. door het bestuur gemaakte foto’s welke doorgestuurd worden naar de krant)
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft

Informatie ziekte / allergie:
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Datum:

..............................................................................

Naam ouder/verzorger:

..............................................................................

Handtekening ouder/verzorger:

..............................................................................

Graag retourneren aan een bestuurslid (repetitie koor) of mailen met

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).

26 mei

Koor

2 juni

Koor

7 juni

Collecte oranjefonds van 17.00-19.00 uur

9 juni

Geen koor (ivm. Pinkstervakantie Biddinghuizen)

16 juni

Laatste koor repetitie voor de zomervakantie

23 juni

Geen koor

30 juni

Geen koor

Vrijdag 7 juli

Gezellige afsluitingsmiddag vanaf 16.00 uur

15 december 2017 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

