Hallo Allemaal,
We knallen het jaar uit met mooie optredens, sinterklaas en natuurlijk de fijne kerstviering bij
Juf Joke thuis. Kijk snel verder! Alle foto’s worden binnenkort ook weer op de site gezet, dus
houd deze in de gaten voor de originele foto’s. Veel lees plezier!

Ook dit jaar heeft Sinterklaas aan het kinderkoor gedacht. De kinderen kregen
allemaal een huisje vol chocolaatjes. Als dank werden er mooie sinterklaasliedjes
gezongen.
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Crossfire jubileum concert

De Meerpaal in Dronten is geen
onbekende locatie voor het
kinderkoor. Vorig seizoen mochten
de oudste koorleden al zingen in
de Meerpaal. Afgelopen november
mocht het hele koor zich op het
podium neerzetten.

Aangezien de kinderen
al vroeg in de Meerpaal
moesten zijn om te
oefenen, waren er
frietjes met een snack
geregeld.

Echte artiesten moeten
goed verzorgd worden.
Daarom werd iedereen in
de make up gezet. Wat
zagen ze er prachtig uit!
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Er werd met het Gospelkoor Crossfire meegzongen. Wat hebben de kinderen dit
prachtig gedaan. Ook de drie liedjes die het koor zelf heeft gezongen werden goed
ontvangen door het publiek. Er zijn veel complimenten gegeven en enkele mensen
gaven zelfs aan dat ze kippenvel hadden bij de prachtige nummers.

Zodra wij de foto’s hebben ontvangen die vanuit Crossfire gemaakt
zijn, zetten wij die zo snel mogelijk online.
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Winterfair Biddinghuizen
Ook dit jaar hebben we weer op de Winterfair van Biddinghuizen gezongen. Door
wat technische problemen met de muziek kon het koor extra lang inzingen. Dit was
helemaal niet erg want zo konden nog meer mensen de kinderen horen zingen.
Ondanks de kou hebben ze het fantastisch gedaan!
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Kerstviering

Kerst laten we niet ongezien voorbij gaan. Dit jaar hebben we ervoor
gekozen om samen met de kinderen lekker te gaan eten. Iedereen had
wat hapjes gemaakt waardoor er een groot aanbod aan lekkers was. Ze
hebben er heerlijk van gegeten. Daarna zijn er kaarten geknutseld voor
de eenzame ouderen van Biddinghuizen.
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Open tafel
Als laatste optreden van 2018 hebben de kinderen gezongen tijdens
de ‘open tafel’ in het Koetshuis van Biddinghuizen. Hier zijn zo’n 80
eenzame ouderen samen gekomen om te eten en te genieten van
elkaars gezelschap.
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Agenda
21, 28 december & 4 januari

Geen koor

11 januari

Eerste repetitie van 2019

Namens het bestuur, Juf Joke, Juf Madelon en Juf Mandy wensen wij jullie mooie
kerstdagen toe en een fantastische jaarwisseling. We zien jullie volgend jaar graag
weer terug op de eerste repetitie van 11 januari.
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Vaste afspraken
• 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,
Joke Buitelaar,
Mariet van der Linde,
Marieke Berk,
Madelon van den Bosch
06-19334808
info@kinderkoorjongleven.nl

