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Haar lem,  16-03-2017 

Info  nummer 14 

Info 14  

Wat mij erg bezig hield deze week was hoe belangrijk het eigenlijk 

is om gezond te zijn. Twee oud-directeuren van het 

Muziekinstituut hebben te kampen met hun gezondheid. De 

gezondheid van Jan Valkestijn is zorgelijk. Hij is op dit moment 

aan het revalideren, woont in Zuiderhout en kan niet meer voor 

zichzelf zorgen. Afgelopen zondag heeft een aantal koorleden hem 

een bezoek gebracht en voor hem gezongen. Hans Hartog heeft 

afgelopen week een ablatie ondergaan. Gelukkig gaat het met hem 

veel beter en werkt hij aan een voorspoedig herstel. Vanaf deze 

plaats wens ik beide heren veel sterkte toe.  

Groet, Annemarie 
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Agenda 
 

 

18/03 Open dag 

23/03 Fondsenwervingverg. 

             Bestuursvergadering 

 

 

 

Voor in de agenda:  

31/03 Rapport 2 

11/04 Rapportavond  

 groep 5, 6, 7  

12/04 Rapportmiddag 

 Groep 5, 6, 7 

14/04 Goede vrijdag  

 Kinderen vrij 

17/04 Tweede Paasdag 

 Kinderen vrij 

 

 

                                           

 

 

 

Uniform ruilen 

Binnen nu en twee weken moet 
iedereen vanaf groep 6 een 
passend uniform hebben. Vanaf 
morgen worden de kinderen van 
school van een passend uniform 
voorzien.  

De eerstejaars senioren moeten 
hun oude uniform inleveren en 
krijgen daar een zwart jurkje voor 
in de plaats dat zij in bruikleen 
krijgen (de meisjes). De 
eerstejaars jongens houden hun 
uniform. Dit ruilen vindt plaats 

onder of na schooltijd.  

Ouderenquête  

Inmiddels heeft 75% gereageerd 
en na het weekend worden de 
resultaten voor ons bekend. We 
hopen zeer binnenkort de uitslag 
aan jullie bekend te kunnen 
maken.  

Carel jarig! 

Afgelopen dinsdag was onze 
producent en vrijwilliger Carel 
jarig. Vrijdag gaan we hem met de 
hele school toezingen want dat 
heeft hij wel verdiend!  
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27 maart Kathelijne
  
  
Gefeliciteerd en een 
gezellige dag! 

  

18 maart: Open Dag  

De kinderen hebben de open dag-poster 

meegekregen, de flyers worden rondgedeeld. De 

facebookpagina wordt goed bezocht, de kranten 

hebben ons artikel geplaatst. De open dag-banner 

hangt (iets minder) strak tegen het hek! Wij zijn er 

klaar voor! 

Belangstellenden zijn van harte welkom. De middag 

begint om 13.30 uur en eindigt met een mini-

concert in de kathedraal. 

Alle kinderen worden verwacht bij hun 

optreedmoment: 

Groep 8: aanwezig om 13.15 uur, zij gaan de 

nieuwe ouders rondleiden. 

Groep 5: om 14.00 uur aanwezig. Zij gaan met de 

nieuwe kinderen een gezamenlijk lied zingen 

Groep 6 en 7: om 14.30 uur aanwezig 

De gasten kunnen de school bezichtigen en vragen 

stellen aan de leerlingen, leerkrachten, OR, MR en 

bestuur. 

Laten wij er met elkaar een succesvolle open dag 

van maken. 

Het programma is als volgt: 

13.30 : de poort gaat open en belangstellende 

ouders krijgen een rondleiding door de school. 

14.00-14.30: nieuwe ouders verzamelen in de kleine 

muziekzaal voor algemene informatie over het 

onderwijs. 

De nieuwe kinderen leren ondertussen hun eerste 

liedje. 

14.30-15.00: verschillende muziekonderdelen in 

muziekzaal 1. 

15.00: gelegenheid tot het stellen van vragen en 

aansluitend naar de kathedraal voor een 

miniconcert van het Kathedrale Koor en de 

deelkoren. 

 

 

Ontwerpwedstrijd voor ouders! 

Deze week wordt in de eerste hal 

een scheidingswand gemaakt. We 

zouden het heel leuk vinden om deze 

wand mooi beschilderd te zien. 

Daarom willen we een wedstrijd 

uitschrijven onder creatieve 

(groot)ouders om een ontwerp te 

maken dat muziek en onderwijs op 

een originele manier verbeeldt. Kom 

even kijken om een indruk te krijgen 

van de grootte van de wand.  

We hopen op veel respons! 

Ontwerpen kunnen worden 

ingeleverd bij Annemarie.  



Stukjhe snaappet 
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Tournee schoolkoor (-6) 

De tourneecommissie is druk 

bezig om de tournee voor 

Schoolkoor (-6) en alten en 

sopranen senioren te 

realiseren. U kunt thuis al in 

uw agenda plannen dat het 

gaat om de periode van 

donderdag 25 mei t/m 28 

mei. Dit is de Hemelvaarts- 

vakantie van de kinderen op 

de Koorschool. 

Ter voorbereiding op deze 

tournee zingen het 

schoolkoor(-6) en de 

senioren die meegaan op 

zondag 12 maart de H. Mis. 

Op zondag 21 mei zingen zij 

een concert in Borger.  

 

Muziek deze weken 

Zaterdag 18 maart is er voor de 

open dag een miniconcert in de 

kathedraal waar het hele 

Kathedrale Koor om 14.30 wordt 

verwacht (let op: de kinderen 

van de Koorschool worden al 

eerder op school verwacht, zie 

vorige blz.).  

Zondag 19 maart zingt het 

Mannenkoor en zondag 26 maart 

zingt de Capella Puellarum.  

      Website-wist je dat..  

Vanaf deze info schrijven 

we iedere keer een ‘wist-je-

dat’ om iedereen bekend te 

maken met de mogelijk-

heden van onze nieuwe site!  

Deze week:  

Wist je dat … je je 

eenvoudig kunt afmelden 

voor een repetitie door 

onderaan het dienstrooster 

te klikken op de rode knop 

met ‘Afmelden voor de 

repetitie’? Dat is de enige 

goede manier om je af te 

melden.    

 

Sponsorloop  

Afgelopen zondag hebben 

veel kinderen meegedaan 

aan de sponsorloop voor de 

vastenactie van de 

parochie. Het was een groot 

succes en een bijzondere 

hoogmis met alle 

koorzangers op hun gympen. 

Gisteren hebben alle ouders 

een mail ontvangen over 

wat te doen met het geld.  

Bedankt voor jullie 

sportieve inzet!  
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Haar lem,  09-02-2017 

Info  nummer 12 

Info 12  

Wanneer wordt een activiteit een traditie. Deze vraag hield mij 

deze week bezig. Aanleiding was mijn verjaardag, staan op een 

stoel in de grote muziekzaal en toegezongen worden door de hele 

school. Dit terugkerende gebruik wordt door iedere leerkracht als 

heel leuk ervaren.  

Zo hebben wij met de kinderen en ouders heel wat waardevolle 

tradities opgebouwd. Tradities hebben waarde, betekenen veel en 

moet je in ere houden. 

 

Voor volgende week wens ik iedereen een gezellige 

krokusvakantie.  

 

Vriendelijke groet, Annemarie 
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14/02 fondsenwervingverg. 

bestuursvergadering 

18/02 start krokusvakantie 

27/02 eerste dag na de 

vakantie 

 

Voor in de agenda:  

02/03 info 13  

02/03 eindadvies groep 8 

18/03 OPEN DAG  

31.03 rapport 2 

 

                                           

 

 

 

Matthäus Passion 2017 

De kinderen zijn alweer druk aan 
het repeteren voor de Matthäus 
Passion. In de bijlage vinden de 
ouders van groep 6, 7, 8 en enkele 
senioren een algemene brief 
hierover. De indeling volgt zo 
spoedig mogelijk.  

 

Ouderbijdrage Muziekinstituut 

Op onze oproep om de 
ouderbijdrage te betalen hebben 
enkele ouders gehoor gegeven. Om 
alle activiteiten uit te kunnen 
voeren is een gezonde financiële 
bedrijfsvoering noodzakelijk en 
daarom heeft u in december een 
factuur ontvangen voor deze 
ouderbijdrage.  

Voor de ouders van groep 5 is het 
zelfs mogelijk om over te gaan tot 
periodieke schenking en mocht u 
daar nog vragen over hebben dan is 
onze penningmeester, Frans 
Hilders, op vrijdag 10 februari van 
13.00 tot 15.00 uur aanwezig om uw 
eventuele vragen te beantwoorden. 

Wij zijn u zeer dankbaar als u tot 
betalen wilt overgaan. 

 

 

Ouderenquête  

In december hebben alle ouders 
(gr. 5 t/m 8) een uitnodiging 
ontvangen voor de ouderenquête. 
Tot nu toe hebben er nog maar 26 
ouders gereageerd. Deze week 
ontvangt u nogmaals een 
herinnering om de enquête in te 
vullen. De resultaten zijn pas 
betrouwbaar als veel ouders dit 
invullen.  
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10 februari Joris 
15 februari Sara (6) 
20 februari       Jette 
21 februari Jill 
25 februari  Claire 
 
Gefeliciteerd en een 
gezellige dag! 

  

Snappet 
In december en in januari heeft 

het team bijeenkomsten gehad 

over Snappet. Een tablet die 

gebruikt wordt in het onderwijs 

voor de vakken taal, spelling en 

rekenen. Wij waren hier erg 

enthousiast over en vinden dit 

goed passen bij hoe wij het 

onderwijs op de Koorschool 

invullen en verder willen 

ontwikkelen. Snappet werkt met 

dezelfde methodes. Om Snappet 

even uit te proberen is groep 

5/6a vandaag begonnen met een 

pilot tot aan de zomervakantie. 

Mochten wij besluiten met de 

hele school na de zomer met 

Snappet te gaan werken, wordt 

er een informatieavond 

georganiseerd.  

18 maart: Open Dag  

Op zaterdag 18 maart gaat de 

grote vlag weer uit het 

zolderraam want dan is de 

open dag van de Koorschool, 

van 13.30 uur -15.30 uur. Bij 

de invulling van deze middag 

gaan we er van uit dat zoveel 

mogelijk kinderen uit alle 

groepen beschikbaar zijn om 

op diverse manieren hun 

Koorschool te laten horen en 

zien. Aan het einde van de 

open dag wordt er een 

miniconcertje in de kathedraal 

gegeven, dus zet deze middag 

alvast in de agenda. 

 Er is weer hoofdluis 

gesignaleerd! Wilt u uw 

kinderhoofdjes weer goed 

controleren en indien 

nodig behandelen ? Mocht 

u bij uw kind hoofdluis 

ontdekken dan is dagelijks 

kammen noodzakelijk. 

Graag ook even doorgeven 

aan de leerkracht. 

Bedankt!  

Op donderdag 2 maart vinden 

de eindadviesgesprekken 

plaats met de leerlingen van 

groep 8 en hun ouders. 

Alle leerlingen van groep 8 

de afgelopen weken 

verschillende open dagen 

bezocht en na de 

adviesgesprekken kunnen ze 

zich inschrijven op de 

middelbare school van hun 

keuze.  

De ouders ontvangen in de 

bijlage de indeling van de 

middag/avond.  

Eindadvies groep 8 



Stukjhe snaappet 
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Tournee schoolkoor 

De tourneecommissie is druk 

bezig om de tournee voor 

Schoolkoor en alten en 

sopranen senioren te 

realiseren. U kunt thuis al in 

uw agenda plannen dat het 

gaat om de periode van 

woensdag 24 april t/m 28 

mei. Dit is de Hemelvaart 

vakantie van de kinderen op 

de Koorschool. 

Ter voorbereiding op deze 

tournee zingen het 

schoolkoor en de senioren 

die meegaan op zondag 12 

maart de H. Mis. 

Op zondag 21 zingen zij een 

concert in Borger.  

De senioren die eventueel 

meegaan op tournee 

ontvangen een brief als 

bijlage.  

 

Muziek deze weken 

Zondag 12 februari zingt het 

Jongenskoor onder leiding 

van Sanne.  

Op vrijdag 17 februari is de 

laatste repetitie voor de 

vakantie. Er wordt 

gerepeteerd voor de 

komende televisiemis.  

      Dienstrooster 

Op de website is het 

aangepaste dienstrooster te 

vinden en de eventuele 

veranderingen worden in 

het rood aangegeven. 

 

Klik hier voor het 

dienstrooster.  

 
18 maart open dag 

Het staat nu in het 

dienstrooster, maar nog 

even voor de zekerheid:  

Het Kathedrale Koor zingt 

op de open dag tijdens het 

miniconcertje (net als de 

afgelopen jaren).  

 

http://koorschoolhaarlem.nl/de-koren/dienstrooster/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Info 10  2016 - 2017 

Haar lem,  12-01-2017 

Info  nummer nr10 

Info 10 – Nieuwe start 

Het jaar 2016 is weer voorbij, tijd voor de ‘balans’ opmaken. Wat 

waren de leuke en minder leuke dingen van het afgelopen jaar? Er 

hebben veel gebeurtenissen plaatsgevonden maar we zijn positief 

gestemd. We zijn een bloeiende school die met vertrouwen de 

toekomst tegemoet gaat. Ontwikkelingen, betrokkenheid en 

saamhorigheid staan hoog op onze lijst. 

Daar heeft iedereen z’n steentje aan bijgedragen, onze leerlingen, 

onze ouders en niet in de laatste plaats de hardwerkende collega’s 

die elke dag weer met plezier aan het werk gaan. Maar we blijven 

ook oog houden op wat er nog beter kan. 

Vriendelijke groet, Annemarie 

 

 

 

Hartelijke groet,  

Annemarie  
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12/01 MR-vergadering 

13/01 Cultuuruitstapje  

 Groep 5/6 

17/01  Verg. Fondswerving 

17/01 Bestuursvergadering  

22/01 Rens jarig  

 

Voor in de agenda:  

23/01 Cito LVS - week 

25/01 Voorspeelavond  

 

                                           

 

 

 

Info plannen 

We hebben begrepen dat 
het niet helemaal duidelijk 
was wat betreft het wel of 
niet ontvangen van de info 
bij de senioren en 
mannen. Voorlopig sturen 
we de info gewoon nog 
naar iedereen, en verdere 
veranderingen zullen niet 
plaatsvinden zonder 
hierover contact te hebben 
met de betreffende 
groepen.    

 

Terugblik kerst  

Met het prachtige kerstconcert op 
17 december begon een week vol 
kerstmuziek en kerst op school. Op 
vrijdag 23 december zong de 
Bavocantorij het Festival of Nine 
Lessons and Carols. Op kerstavond 
beet groep 5 het spits af met de 
kinderkerstviering voor een volle 
kathedraal. Daarna was het de 
beurt aan het Kathedrale Koor voor 
de twee nachtmissen. Iedereen 
heeft weer een topprestatie 
geleverd, veel dank aan alle 
koorleden, dirigenten, organisten 
én ouders die hebben geholpen 
tijdens deze vieringen. Dankzij de 
ouderraad hebben de koorleden 
tussen de nachtmissen weer kunnen 
opladen met lekkere broodjes en 
andere gezonde lekkernijen.       
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14 januari  Rosa 
20 januari  Sara (5) 
24 januari  Reinier 
 
Gefeliciteerd en een 
gezellige dag! 

  

Vrijdag: Uitje 5/6 

In het kader van het 

cultuurmenu gaat groep 

5/6(a) naar “37PK” om de 

workshop “Print” te volgen. 

Dit gaat over patronen en 

het bedrukken van stoffen. 

Omdat de kinderen zelf veel 

aan de slag gaan, is het 

handig om oude kleding aan 

te trekken.  

18 maart: Open Dag  

Op zaterdag 18 maart gaat de 

grote vlag weer uit het 

zolderraam want dan is de 

open dag van de Koorschool, 

van 13.30 uur -15.30 uur. Bij 

de invulling van deze middag 

gaan we er van uit dat zoveel 

mogelijk kinderen uit alle 

groepen beschikbaar zijn om 

op diverse manieren hun 

Koorschool te laten horen en 

zien. Aan het einde van de 

open dag wordt er een 

miniconcertje in de kathedraal 

gegeven, dus zet deze middag 

alvast in de agenda. 

 

Belangstellingsformulier 

Ouders die al een kind op de 
Koorschool hebben en met het 
idee rondlopen een volgend 
kind aan te melden, kunnen 
een belangstellingsformulier 
aanvragen via 
a.v.zoest@koorschoolhaarlem.
nl . Na ontvangst van het 
ingevulde belangstellings-
formulier houden wij u op de 
hoogte van het verdere verloop 
van de aanmeldingsprocedure 
voor het schooljaar 2017 – 
2018.  

 

Nieuwe website  

Tijdens het kerstconcert is 

het al gemeld, maar we 

willen hier nog even melden 

dat we een nieuwe website 

hebben waar we heel trots 

op zijn. Deze website is 

ontwikkeld door JPG Online 

Services. Er wordt nog aan 

bepaalde pagina’s gewerkt, 

maar het grootste deel is al 

helemaal af.  

Er is weer hoofdluis 

gesignaleerd! Wilt u uw 

kinderhoofdjes weer goed 

controleren en indien 

nodig behandelen? Graag 

ook even doorgeven aan 

de leerkracht. Bedankt!  

mailto:a.v.zoest@koorschoolhaarlem.nl
mailto:a.v.zoest@koorschoolhaarlem.nl
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Voorspeelavond 25/01 

Deze week ontvangen de 

kinderen de brieven 

waarmee ze zich kunnen 

inschrijven voor de 

(instrumentale) 

voorspeelavond op 25 

januari. De briefjes moeten 

ingeleverd worden bij de 

leerkracht en de coördinatie 

is in handen van 

pianodocent Lenny Kerkhof. 

Muziek deze weken 

Zondag 15 januari is er een 

oecumenische viering waar 

geen koren bij zullen 

zingen.  

Op zondag 22 januari zingt 

de Capella Puellarum de 

hoogmis.  

 

           22 januari: Optreden 

solisten (SSO) in Spaarndam 

De solisten van de Senioren 

Solisten Opleiding (SSO) en 

de zangeressen van Sorelle 

zingen op 22 januari in de 

Oude Kerk in Spaarndam, 

van 15:00 tot 16:00 onder 

leiding van Sarah en 

Michelle.  

 

Toegang is €10,-   

 


