juli 2017

www.kinderkoorjongleven.nl

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

Collecteren voor het oranjefonds 7 juni

7 Juni tussen 17.00 uur en 19.00
uur gingen er een heel stel
bikkels van het koor langs de
deuren om geld op te halen voor
het Oranjefonds.
Het mooie van deze collecte is,
is dat de helft van de opbrengst
gaat naar sociale initiatieven in
de gemeente, en de andere helft
is voor het koor!
De leden van het koor deden het
fantastisch aan de deur! De
meeste mensen waren heel
aardig, helaas sommige een
beetje minder. De kinderen
lieten zich niet uit het veld slaan
en zeiden iedereen netjes gedag
en wensten de mensen een fijne
avond. Jong geleerd is……
inderdaad, oud gedaan!
Het bestuur wil iedereen
bedanken die zich heeft ingezet
om de collecte tot een succes te
maken!
De opbrengt gebruiken we voor
onze kerstmusical!

Laatste koorrepetitie op 16 juni
Tijdens de laatste koorrepetitie is er een mini kinderkamerconcert gehouden.
Alle kinderen kregen 5 minuten de tijd om te bedenken of ze wilden optreden, en zoja
wat ze ten gehore zouden brengen.
Het was een fantastische middag en alle kinderen hebben op het podium gestaan
om samen af te sluiten met een gezamenlijk lied.
Deze en alle andere foto’s
komen op de site te staan:
www.kinderkoorjongleven.nl

Als verassing kreeg Juf Marieke aan het
einde van de repetitie een bloemetje
aangeboden namens het hele koor vanwege
de verhuizing naar hun mooie nieuwe huis.
Juf Marieke was verrast en heeft met het
hele koor een groepsknuffel gedaan!

Gezellige afsluitingsmiddag op 7 juli
Op 7 juli was de gezellige afsluitingsmiddag waarbij er een high
Limo op de planning stond.
We hadden prachtig weer, veel lekker eten en een fantastische
plek om heerlijk te spelen!
Ziet u de prachtige beachvlaggen die we hebben kunnen
kopen? Deze zijn aangeschaft mede dankzij de opbrengst van
de paaseitjes actie.

Deze en alle andere foto’s
komen op de site te staan:
www.kinderkoorjongleven.nl

Noëlla geeft de pen door aan Mirre.
Eliora geeft de pen door aan Lieke.
In het volgende klinkertje van het
Volgende seizoen komt jullie
Stukje te staan.
Wij zijn benieuwd wat voor moois
Jullie ervan maken.

Afscheid van de kinderen die van koor gaan
Sommigen hebben er jarenlang op gezeten, anderen wat korter.
Helaas gaan deze kinderen van koor af. Een feit is wel dat we
jullie allemaal gaan missen! Je mag altijd komen kijken tijdens
de repetitie of weer bij het koor komen zingen.
Namens alle kinderen van het koor, het bestuur en Juf Marieke
Ps. Vergeet je niet officieel af te melden via de penningmeester
(penningmeester@kinderkoorjongleven.nl) om uw lidmaatschap
stop te zetten.

Bericht van de bestuurstafel
Nu het seizoen 2016/2017 is afgelopen en er een aantal kinderen van koor afgaan is
helaas ook het moment daar gekomen dat we afscheid nemen van 2 van onze
bestuursleden.
Mirjam Junte, die jarenlang in het bestuur (als secretaris en later als algemeen lid)
heeft gezeten neemt afscheid. Mirjam was lid van het bestuur sinds 2009!
Namens het hele kinderkoor willen we Mirjam ontzettend bedanken voor al haar tijd
en energie die ze in het kinderkoor heeft gestoken.
Dankzij Mirjam haar punctualiteit, oog voor detail en jarenlange ervaring heeft ze het
kinderkoor enorm ondersteunt!
Mede dankzij jou heeft het koor afgelopen jaren een paar prachtige projecten
neergezet.
Bedankt voor alles!
Hopelijk zullen we je nog regelmatig zien tijdens
de optredens van het koor.
Ook Linda van Altena, Enting neemt helaas afscheid van het bestuur.
Linda zat sinds 5 oktober 2016 in het bestuur en was sinds januari van dit jaar
contactpersoon van het koor.
Linda deed deze taak met veel plezier. Vanaf het moment dat ze deze taak overnam
heeft ze zich hier voor de volle 100% voor in gezet.
Linda, ook jou willen we bedanken voor alle tijd en energie die je in het koor heb
gestoken. Het was fijn om jou in het bestuur te hebben.

Vacature:
Om de openstaande plaatsen op te vullen in het bestuur zijn we op zoek naar 2
nieuwe bestuursleden.
Algemeen bestuurslid:
Als algemeen bestuurslid woon je de vergaderingen van het koor bij die ongeveer 1
avond per maand worden gehouden. Tijdens deze vergaderingen worden de
planningen van de optredens en projecten gemaakt en overige zaken besproken die
het koor aangaan.
Ook help je mee ( waar je kan) met het organiseren en uitvoeren van de optredens
en concerten. En tot slot woon je 1 repetitie bij ,in roulatie vorm met alle andere
bestuursleden, om er zorg voor te dragen dat de repetitie soepel verloopt.
Contactpersoon koor:
Voor de functie van contactpersoon geldt bovenstaande omschrijving. Ook het
bijhouden van de mail hoort bij deze functie inclusief het bijpraten van het bestuur
over de laatst gelegde contacten.

AGENDA
Dan nu de agenda voor na de zomervakantie. 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).

15 september

1e Repetitie koor

29 oktober

Optreden tijdens de gezinsdienst van de Protestantse Gemeente
in Biddinghuizen

1 december

Sinterklaasviering op Koor

15 december

Kerstmusical

2018
15 mei

Zingen in de Christelijke tentdienst voor mensen met een
beperking in Oldebroek

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

