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

Na het laatste klinkertje zijn er weer een aantal
optredens geweest van het kinderkoor. Zo zou je alweer
bijna vergeten dat we op Kamp zijn geweest en daar

videoclip hebben opgenomen!
hebben we een optreden op ’s Heeren Loo

een heuse

Ook
gehad, en heeft het koor meegewerkt aan een optreden

in het Koetshuis bij de Evangelische
gemeente.
Sinterklaas kwam ook nog in het land, waarbij de
kinderen van het koor de Sint een warm muzikaal
welkom hebben gegeven door middel van een paar
leuke liedjes!
En ook
was daar nog de optredens bij de
kerstmarkt op 18 december, en ook nog die

fantastische musical waar de kinderen zo hard aan
hebben gewerkt!
Wat een drukke tijd, maar wat hebben ze het weer
goed gedaan!

Van al deze optredens en van het kamp
staan foto’s op de site!
Nieuwsgierig?
Kijk dan even op de site!
www.kinderkoorjongleven.nl

Kerstmusical Geen stille nacht

Wat was de kerstmusical weer een succes!
De kinderen zagen er allemaal supermooi uit! Mooie haren,
mooie make up, prachtige kostuums, ronde buikjes van de
lekkere pannenkoeken en vooral het enthousiasme straalde er
vanaf!
Wat zijn het toch een kanjers hea?!

Het was een fantastische avond en wij willen
iedereen bedanken die deze avond tot een succes
hebben gemaakt!

Meer foto’s zien?
Kijk dan even op de site!
www.kinderkoorjongleven.nl
OF
https://bywilco.smugmug.com/Muziek/Mu
sical-kinderkoor-jong-leven/n-vx7CD5
of om te bestellen:
https://www.oypo.nl/65388837B91A4EE0

Deze kerstmusical werd mede mogelijk gemaakt door:

Cariene’s Hair Service

Nieuwjaarsborrel

Om het nieuwe jaar in te luiden was er een nieuwjaarsborrel georganiseerd.
Wat was dat een groot succes! Er was veel publiek en de sfeer was heel gezellig!
Eerst was er een open repetitie waarop het koor liet zien hoe ze altijd reperteren op
de woensdagavond. Daarna was de première van de videoclip. Hierna werd Mandy
in het zonnetje gezet om haar te bedanken voor de mooie clip.
Tot slot was het tijd voor de toast op het nieuwe jaar met heerlijke hapjes en heuse
kinderchampagne!

Mededeling van het bestuur
Deze mededeling is ook op 1 februari via de mail naar u verstuurd.
Via deze weg wil het bestuur van Kinderkoor Jong Leven u op de hoogte brengen
over een verandering van dag en tijd voor de repetitie van het koor.
Afgelopen maanden, maar ook in voorgaande seizoenen, waren er regelmatig
ouders die aangaven dat de repetitie tijd voor de allerjongste leden van het koor erg
laat was.
Juf Marieke kon en kan dit alleen maar beamen omdat zij inderdaad vaak kindjes op
het koor zag die te moe waren om te staan.
Ook is het zo dat er een aantal kinderen van koor af moesten omdat de repetitie tijd
samen viel met verschillende sporttijden en ook zwemmen er regelmatig kinderen
vlak voor de repetitietijd van het koor.
Deze constateringen heeft het bestuur regelmatig aan het denken gezet of de
woensdagavond van 18.30-19.30 uur wel een juiste repetitietijd is voor het koor.
Naar aanleiding van een verplaatste repetitie in december, namelijk een repetitie die
op vrijdagmiddag van 16.00-17.00 uur plaats vond waarbij de opkomst van het koor
erg goed was, is het idee ontstaan om de repetitie per 11 maart definitief naar deze
dag en tijd te verplaatsen. Dus op vrijdagmiddag van 16.00-17.00 uur.
Mocht u ernstige bezwaren hebben tegen deze verandering, dan kunt u dit kenbaar
maken via de mail voor 15 februari. We zullen deze bezwaren inventariseren en
meenemen in het definitieve besluit dat wordt genomen op 17 februari.

Hulp tijdens het jubileumjaar
Inmiddels is het jubileumjaar begonnen! Het koor bestaat

.

Vele ouders/verzorgers en andere bekenden van de leden van het koor hebben
inmiddels geholpen bij verschillende activiteiten!

Ontzettend bedankt voor uw hulp!
Zonder uw hulp was het niet tot zo’n groot succes
gekomen tot nu toe!
Op 9 Juli geeft het koor een jubileumconcert.
Dit wordt een groter opgezet concert en dat vraagt ook de nodige voorbereiding.

Zo zoekt het bestuur ouders die willen helpen met:
* Het uitzoeken van de archieven met foto’s etc. voor het maken van een
presentatie
* Het inscannen van alle foto’s en andere paparassen die nodig zijn voor het
maken van een mooie presentatie
* Versieren van de zaal
* Opbouwen van de zaal
U ziet het al, er is veel te doen, en dit is pas een kleine greep uit alle taken die er zijn
voor dit concert.
Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking!

AGENDA
2 Maart
Paaseitjes inpakken voor kinderen vanaf 7 jaar bij Wilma aan de Joggerspad 12.
Tijd volgt nog!

12 Maart
Paaseitjes verkopen
We verzamelen om 9.45 uur en starten om 10.00 uur.
We schatten in rond 14.00 uur wel klaar te zijn.
Jullie mogen als je deze hebt een mand meenemen.
Ook graag een lunchpakketje meenemen.

19 Maart
Concert samen met het jeugdorkest van Maris Sonores (SMS).
Verdere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

29 juni
Versiering maken voor het jubileumconcert bij Joke.

9 juli
Jubileumconcert.
De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Verdere informatie volgt zo spoedig
mogelijk.

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 18:30 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!
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 en 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)

