Hallo Allemaal,
Wat een gezellige start hebben wij gehad sinds de zomervakantie. Een leuk kamp, gezellige
repetities, kraambezoek, en nog veel meer staat in dit klinkertje.
Veel lees plezier!
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Kamp
Vrijdag de dag dat we op kamp gingen. Ik had er al het hele jaar na uitgekeken. Op
de parkeerplaats was het heel gezellig en in de bus hadden we nog snollebollekes
geluisterd, dus de bus ging naar links en naar rechts. Toen we er waren zagen we
gelijk de speeltuin en we gingen naar binnen eerst alle luchtbedden oppompen met
de elektrische pomp. We gingen naar buiten en toen eten vooral de appelmoes
was lekker. Daarna deden we bingo en spelletjes, de Nachtwachtlaan vond ik het
leukste. Toen slapen, oftewel kletsen. Om 12.30u moesten we wel echt slapen na
wat gesnurk en gewiebel konden we slapen. Toen de eerste wakker waren was het
volgens mij 5.00u, heel vroeg dus maar ja daar heb je kamp voor. Na heel veel geklets
moesten we ons aankleden en gingen we ontbijten. Daarna weer buitenspelen en
kijken of we vuur konden krijgen, en dat was gelukt dus gingen de meeste bij het
kampvuur zitten. En toen na een tijdje kwamen de eerste ouders al, heel jammer vond
iedereen het. Maar ja het kamp was wel echt afgelopen, dus alles weer inpakken
luchtbedden leeg laten lopen en alles in de auto proppen en dan weer naar huis. Dat
was het ergste van op kamp gaan, maar het was wel heel erg leuk.
			Lieke

Er is een leuke collage gemaakt om de gezellige sfeer neer te zetten.
Kijk voor de rest van de foto’s en vergrotingen van deze foto’s op
onze website.
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Kraamkamer
In het vorige Klinkertje konden we zien hoe juf Marieke samen met haar gezin op
kraamvisite is geweest. Toen werd baby Gijs aan het koor voorgesteld. Ook in dit Klinkertje
een baby nieuwtje. Het koor kreeg vrijdag 19 oktober nog een keer kraamvisite. Zoals vele
wel zullen weten is juf Madelon op 6 septermber 2018 bevallen van dochtertje Manou.
Samen met grote zus Mila, kwam juf Madelon baby Manou voorstellen aan het koor.

Voor Manou was er een sieradendoosje van Woezel en Pip, met daarin
allemaal hartjes van de kinderen van koor. Mila kreeg ook nog een kadootje,
een boekje van Bobby en de Baby. Ze werd er meteen uit voorgelezen.
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Rabobank Clubkas campagne
Ook dit jaar heeft het kinderkoor weer mee mogen doen aan de Rabobank Clubkas
campagne. Dit jaar hebben we maar liefst 120,94 euro opgehaald!
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Tot slot
Dit was het Klinkertje weer. Bedankt voor het lezen. Op de volgende pagina vind
je nog de agenda voor de komende tijd en zoals altijd sluiten we af met de vaste
afspraken van het koor.
Heb je zelf een goed idee voor het klinkertje, of
heb je een leuke foto, tekening, verhaal, een goede
mop of iets anders bedacht? Hartstikke leuk! Je kan
je ideeën altijd (uitgeprint) inleveren bij Juf Mandy
en wie weet vind je het terug in het volgende
Klinkertje.

Kan jij de 10 verschillen vinden?
Oh nee! De wind heeft
alle letterblaadjes door het
Klinkertje heen verspreid.
Kan jij alle blaadjes vinden en
de boodschap van de boom
ontcijferen?
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Agenda
1 november

19.15u oefenen met Crossfire,
Basisschool De Zevensprong in
Dronten (Beursplein 3, 8253 EA)

10 november

13:30u oefenen met Crossfire,
Basisschool De Zevensprong in
Dronten (Beursplein 3, 8253 EA)

15 november

19:00u Generale repetitie, Basisschool
De Zevensprong in Dronten (Beursplein
3, 8253 EA)

16 november

Geen koor

23 november

20:00u Optreden met Crossfire in de
Meerpaal van Dronten

30 november

Sinterklaasviering

14 december

17 december

16.30u Winterfair Biddinghuizen.
17:00-19:30u kerstactiviteit bij juf Joke
Olsterweg 1 in Dronten.
16.30-17.00u Kerstliedjes zingen bij
“de open tafel” in Het Koetshuis. Een
bijeenkomst waarin alleenstaanden een
maaltijd krijgen aangeboden.

21,28 december & 4 januari

Geen koor

11 januari

Eerste repetitie van 2019
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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

