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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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Jarig deze weken 

 

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!  


