Oktober 2016

www.kinderkoorjongleven.nl

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

Start Seizoen
Na het fantastische jubileumjaar dat we hebben
gehad was het op 16 september weer zover.
Het koor is weer begonnen!
Iedereen mocht dat weten, want we stonden
gelijk weer met een prachtige foto op de
voorpagina van de Biddinghuizen Actueel.

Meer foto’s zien?
Kijk dan even op de site!
www.kinderkoorjongleven.nl

Optreden Protestantse Gemeente Genemuiden
Op 25 September stond gelijk ons eerste optreden weer gepland.
We mochten zingen in de Protestantse Gemeente in Genemuiden.

Meer foto’s zien?
Houd de site in de gaten, deze
komen er zo spoedig mogelijk
op!!
www.kinderkoorjongleven.nl

Bericht van de Bestuurstafel
Na het vertrek van Wilma als voorzitter aan het einde van het vorige seizoen en het
aangekondigde vertrek van onze penningmeester Foppe waren er wat open plekken
ontstaan binnen het bestuur.
Met enthousiasme kunnen wij u melden dat deze plekken inmiddels zijn opgevuld.
Doordat wij deze nieuwe bestuursleden mochten verwelkomen zijn er wel wat
veranderingen doorgevoerd in de taakverdeling. Deze zullen wij hieronder even kort
kenbaar maken.
Maar eerst willen wij de nieuwe bestuursleden aan jullie voorstellen.
Linda van Altena Enting
Kort zal ik mezelf aan jullie voorstellen. Mijn naam is Linda van Altena Enting en ben
30 jaar oud. Ik ben de vrouw van Klaas Jan en trotse fulltime moeder van Floris,
Roelof en Beau*. Mijn grote passies zijn naast mijn gezin, koken, wijn in de breedste
zin van het woord en theater. Daarnaast geniet ik volop van mijn vrijwilligerswerk in
verzorgingshuis de Regenboog. Je kan mij altijd buiten vinden waar ik, zomer of
winter graag op ga in een goed boek.
Voortaan zal ik de functie van contactpersoon op me nemen binnen het bestuur.
Floris zingt nu een jaar met heel veel plezier en dit koor weet mij tot tranen te roeren
als ze samen zingen. Op mijn manier hoop ik een steentje bij te kunnen dragen aan
de organisatorische kant van deze mooie groep jonge mensen.
Vast en zeker tot ziens!
Mariet van der Linde
Hoi, mijn naam is Mariët van der Linde en vanaf januari mag ik de functie van
penningmeester voor het koor gaan uitvoeren. Samen met Edi (Hida) zijn wij de
trotse ouders van Jasmijn, Floris en Lotte. 3 dagen in de week ben ik werkzaam als
financieel mw (boekhouder) bij een groothandel in Lelystad. In mijn vrije tijd vind ik
het leuk om te helpen in de schoolbibliotheek van Aan Boord, lees ik graag een
spannend boek en 1x per week zing ik bij een koor. Als er weer wat meer ruimte in
de agenda komt, hoop ik ook weer te gaan korfballen. Jasmijn gaat elke week met
veel plezier naar het koor en samen met haar genieten wij enorm van de optredens.
Daarom wil ik graag mijn aandeel leveren aan de organisatie van het koor.
Tot ziens!

Vanaf dit seizoen is de taakverdeling als volgt:
Dirigent:
Voorzitter (en fluitist):
Secretaris:
Penningmeester:
Contactpersoon:
Pr:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:
Pianist:

Marieke Berk
Madelon van den Bosch
Joke Buitelaar
Mariet van der Linde
Linda van Altena Enting
Danielle Commandeur
Mirjam Junte
Jacqueline van Leeuwen
Mandy Veldman (geen lid van het bestuur)

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).

14 Oktober:

Kinder Kamer Concert.
Let op: Van 16.00-17.00 uur is er geen koor.
Kinderen om 18.00 uur aanwezig.
Start van de avond is om 18.30 uur
19.30 uur afgelopen.

21 oktober

Geen koor ivm. Herfstvakantie

23 oktober

Optreden bij de Protestantse Gemeente
Biddinghuizen
Om 9.15 aanwezig in de Pinkenstal in de Voorhof.
Dienst begint om 10.00 uur.
Zwarte broek/rok met legging en een zwart shirt met lange
mouwen.

11 november

Geen koor ivm. Sint Maarten

25 november

Geen koor ivm. Afwezigheid Juf Marieke

2 december

Juf Marieke heeft aan Sinterklaas gevraagd of hij langs wil
komen op koor.

16 december

Kerstviering op koor

23&30 december Geen koor ivm. Kerstvakantie
6 januari

Geen koor ivm. Kerstvakantie

13 januari

Koor gaat weer beginnen

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.
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 & 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,
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

