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

Bij de start van een nieuw seizoen hoort een nieuwe groepsfoto, dit zijn de
kinderen van Kinderkoor Jongleven 2017/2018.

Eerste repetitie
De eerste repetitie na de zomervakantie is weer achter de rug en wat was het gezellig!
Alle kinderen hadden weer erg zin om te beginnen met zingen. Maar voordat er gezongen
werd, is er eerst lekker bijgepraat over de vakantie. Wat hebben ze allemaal leuke dingen
meegemaakt! Gelukkig waren de kinderen de liedjes niet vergeten en zongen ze uit volle
borst. Vervolgens is er geproost op het nieuwe seizoen waardoor de eerste repetitie nog
gezelliger werd.
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Juf Mandy is getrouwd!
Een trouwdag laat het kinderkoor natuurlijk niet
zomaar voorbij gaan. Daarom was Juf Mandy samen
met haar man Timo op 29 september uitgenodigd om
hun trouwdag met het kinderkoor te vieren. Om
helemaal in de sfeer te komen heeft het bruidspaar
hun trouwkleding speciaal voor de kinderen nog een
keer aangetrokken.
Als kers op de slagroom werd er speciaal voor het
bruidspaar het welbekende liedje ‘Lalala Liefde’
gezongen. Extra bijzonder was dat juf Mandy in haar
trouwjurk zo achter de piano kroop om gezellig mee
te spelen.

Juf Mandy en haar man Timo zijn erg
blij met de leuke kado’s die de
kinderen gemaakt hebben!

Een mooie groepsfoto hoort natuurlijk bij
zo’n speciaal moment.
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Ik geef de pen aan
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Kinderkoor Jongleven in de media

Biddinghuizen Actueel, jaargang 36 weeknummer 37, bladzijde 5.

Biddinghuizen Actueel, jaargang 36 weeknummer 41, voorpagina
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Agenda
2017
27 oktober

Geen koor

29 oktober

Optreden tijdens gezinsdienst
van de Protestantse Gemeente
in Biddinghuizen. Verzamelen
om 9:00 uur

1 december

Sinterklaasviering op koor

15 december

Kerstviering

2018
5 januari

Geen koor

17 januari

Repetitie op woensdag

19 januari

Geen repetitie (verplaatst naar
17-1)

10 maart

Paaseitjes verkoop

15 mei

Zingen in de Christelijke
tentdienst in Oldebroek voor
mensen met een beperking
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Vaste afspraken
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
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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,
Daniëlle Commandeur,
Jacqueline van Leeuwen,
Joke Buitelaar,
Mariet van der Linde,
Marieke Berk,
Madelon van den Bosch
06-19334808
info@kinderkoorjongleven.nl
6

