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Info 1  2017 - 2018 

Haar lem,  07-09-2017  

Info  nummer 1 

Info 1 
 

De start van een schooljaar is altijd spannend en bijzonder. Maar 

de manier waarop dit schooljaar voor mij is gestart was wel héél 

bijzonder. Na een paar dagen heel veel mooie kaarten op de 

deurmat ter ere van mijn 25-jarig jubileum in het onderwijs, werd 

ik maandag verrast door alle kinderen en het team met een ware 

feestmiddag, een lied, een mooi cadeau en een gezellige borrel 

met de ouders en het bestuur. Ik heb er enorm van genoten en het 

was een heel dierbare verrasing. Heel veel dank!  

Het gaat weer een bijzonder jaar worden, met mooie 

vooruitzichten. Wij hebben er allemaal weer veel zin in en we 

gaan er een prachtig schooljaar van maken.  

Annemarie 

 

 

 

Vertrek juf Riemke 

Aan het eind van de vakantie bereikte mij het bericht dat Riemke 

Zuidema heeft besloten de Koorschool te verlaten. Zij gaat de 

studie wiskunde volgen en gaat aan de slag als invalster op 

verschillende scholen in de regio. We willen haar heel erg 

bedanken voor haar inzet. We vinden het natuurlijk erg jammer 

dat een goede leerkracht vertrekt en we willen haar veel succes 

wensen met haar verdere loopbaan. Riemke, het ga je goed.  

Gevonden voorwerpen 

Voor de zomervakantie hebben we alle gevonden voorwerpen 

uitgestald in de eerste hal. We laten deze spullen nog één week 

liggen en daarna zullen we het naar een goed doel brengen. Dus 

kijkt u even of er nog iets van uw kind tussenligt.   
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11/09 start instrumentlessen 

12/09 bestuursvergadering 

13/09  luizenpluis 

 Start Jantje Beton 

17/09 familiedag 

21/09  info 2 

 

Voor in de agenda 

22/09  Haarlemmerhoutdag 

groep 7 

25/09 start week van de 

pauzehap 

26/09 schoolfotograaf 

 Informatieavond  

27/09 einde Jantje Beton 

 

12/10 openbare muziekles 

groep 5 

13/10 kerkenveiling   

 

 

 

 

 

                                           

 

 



 

 Gym en schoolzwemmen 

 Dit jaar is gym en zwemmen als volgt ingedeeld (in 

 tegenstelling tot wat wij vorig jaar schreven): 

Dinsdag: Groep5/6a en 6b/7 gym, groep 8 zwemmen 

(tot kerst).  

Het verzoek om iedere week op de juiste dag de 

gymkleding / zwemkleding mee te nemen. Is dit niet   

meegenomen, blijven de kinderen op school.  

 Als kinderen niet mogen mee gymmen of zwemmen 

 ontvangen wij dit graag schriftelijk of per mail van de  

 ouder(s).  

 

Eerste schooldag 

De eerste schoolweek van het schooljaar is 

voorbij gevlogen. Groep 5 is bezig hun plekje  

te vinden en voorzichtig ontstaan er al nieuwe 

vriendschappen. De leerlingen van groep 8 

moeten nog even wennen aan het feit dat zij  

de oudste van school zijn en groep 6 en 7 lopen 

rond of zij niet weggeweest zijn.  

Ter herinnering nog even de materialen 

die de kinderen zelf mee moeten nemen:  

- Etui met balpen, potlood en gum. 

- Kleurtjes  

- Multomap 23-rings en tabbladen.  

- Liniaal, schaar en sterke lijm.  

 

Familiedag 17 september  

Op zondag 17 september start het nieuwe  

koorseizoen en verzorgt het Kathedrale Koor  

de liturgische gezangen tijdens de hoogmis van  

10.00 uur.  

Wij nodigen de kinderen van groep 5 t/m 8  

met hun ouders en broertjes en zusjes uit voor  

een lunch op school, puzzeltocht door de wijk  

en afsluitend een gezellige high tea. 

Wilt u deze datum alvast vrijhouden?  

Verdere informatie volgt.  
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Jarig deze week 

We willen alle kinderen die in de 

vakantie jarig zijn geweest nog van 

harte feliciteren! 

 

 

Overblijven schooljaar 2017-2018 

De overblijfkosten worden betaald via 

strippenkaarten, € 1,25  per dag, € 25 – 

voor een strippenkaart. Dit kan bij 

Annemarie ingeleverd worden. Als de 

kaart bijna vol is krijgt uw kind een 

briefje mee. 

Ook is het mogelijk het bedrag voor het 

hele jaar, voor dit jaar is dit € 185,  in 

één keer over te maken  op NL95INGB 

0004 4053 11 t.n.v. Stichting 

Muziekinstituut van de Kathedraal Sint 

Bavo te Haarlem o.v.v. naam en groep. 

Schooltijden 

Het team vindt het heel fijn om op tijd 

te kunnen beginnen. Om 8.25 luiden wij 

de bel, zodat wij om 8.30 kunnen 

beginnen.  

Mocht het regenen, kunnen de kinderen 

al eerder naar binnen. Vanaf 8.00 

kunnen de kinderen naar het plein 

gebracht worden.  

Als kinderen na schooltijd even moeten 

wachten is dat uiteraard geen probleem.  
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Assisi: Kerkenveiling 

Op vrijdag 13 oktober 2017 zal de 

kerkenveiling in het teken staan van de 

reis naar Assisi. 

Een deel van de opbrengst van kavels 

die door de Koorschool aangeboden 

worden, zal bestemd zijn voor de reis 

naar Assisi.  

Er zijn op school loten te koop bij 

Annemarie.  

We willen de ouders vragen zich aan te 

bieden voor de veiling met een dienst 

of product. Ook ouders die mee willen 

helpen met de organisatie kunnen zich 

aanmelden. Meld je aan bij Annemarie 

(klik hier).  

 

Jantje Beton: 13 t/m 27 sept. 

Zoals ieder jaar gaan de kinderen weer 

loten verkopen voor Jantje Beton. 

Alleen dit jaar is de opbrengst niet 

(volledig) voor onszelf. Een deel van de 

opbrengst zullen wij schenken aan Villa 

Joep; een fonds dat zich inzet voor 

onderzoek naar neuroblastoom, een 

vorm van kinderkanker. We hopen dat 

alle loten worden verkocht zodat we 

een mooi bedrag kunnen schenken en 

op die manier een doorbaak weer een 

stapje dichterbij kunnen halen.  

Op woensdag 13 september krijgen alle 

kinderen een boekje met 10 loten mee 

naar huis. 

 

Adressen 

Mocht er in de vakantie iets zijn 

gewijzigd als het adres, telefoonnummer 

of emailadres, wilt u dit dan aan Bianca 

doorgeven? Dan kunnen wij de 

adressenlijst echt up-to-date maken 

(ook koorleden!). Klik hier om te mailen.  

Digitale ontwikkelingen: Snappet, MOO, Chromebooks 

Op de Koorschool zijn we constant bezig het onderwijs te optimaliseren. We streven ernaar 

ieder kind een zo passend mogelijk programma te kunnen bieden. Na een succesvolle pilot vorig 

jaar in groep 5/6a, hebben we besloten in de hele school Snappet in te zetten. Dit doen wij niet 

op de Snappet ‘tablets’, maar op Chromebooks. Iedere leerling ‘krijgt’ een eigen chromebook, 

waar ook word-, powerpoint- en exceldocumenten op gemaakt kunnen worden en op internet 

kan worden gewerkt. Dit wordt allemaal bestuurd vanuit het programma ‘MOO’ van Heutink, 

waar de kinderen ook thuis op kunnen inloggen en hun huiswerk kunnen doen. De uitleg over 

Chromebooks en MOO volgt binnenkort. Deze mooie digitale stap is mogelijk gemaakt door het 

bestuur, waar wij heel dankbaar voor zijn.  

mailto:a.v.zoest@koorschoolhaarlem.nl?subject=Aanmelden%20veilingitem%20kerkenveiling
mailto:secretariaat@koorschoolhaarlem.nl?subject=Wijziging%20adres/telefoon/email


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overblijf ouders gezocht 

Nieuw schooljaar, nieuwe ouders. 

We zijn nog hard op zoek naar nieuwe 

overblijfouders. Wilt u kijken of u nog 

een wekelijks of tweewekelijks gaatje 

in uw agenda heeft. Het is ook 

waardevol om op deze manier de 

kinderen van de school beter te leren 

kennen. 

Wilt u zich hiervoor opgeven( het kan 

ook op invalbasis) kunt u een mailtje 

sturen naar  

secretariaat@koorschoolhaarlem.nl  

Heel veel dank! 

 

Beste ouders, samen maken we de 

school! Voor dit nieuwe schooljaar 

zijn we op zoek…  

Klassenouders 

Op de informatieavond (26 

september) zullen wij weer vragen om 

1 of 2 klassenouders per klas. Dit is 

een kleine, maar zeer dankbare taak. 

Wilt u hier alvast over nadenken? 

Bedankt!  
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Eerste KK- repetitie 

 

Vrijdag 8 september repeteert het 

Kathedrale Koor weer als vanouds op de 

vrijdagavonden. Op de website kunt u 

het dienstrooster volgen. Eventuele 

tussentijdse wijzigingen worden in het 

rood aangegeven.  

Klik hier voor het dienstrooster. 

Oppassen avondrepetitie 

Afgelopen schooljaar zijn wij gestart om 

ouders in te delen om “op te passen “ 

tijdens de avondrepetitie. Het was 

wennen, maar voor aankomend 

schooljaar  gaan wij hiermee door. U 

wordt weer ingedeeld en mocht het niet 

uitkomen verwachten we dat ouders zelf 

onderling ruilen en dat aan ons 

doorgeven via 

secrtariaat@koorschoolhaarlem.nl 

Het rooster is gisteren verstuurd naar 

alle ouders. Bedankt voor uw 

medewerking!  

 

 

17 september Startzondag 

Op zondag 17 september luidt het 

voltallige Kathedrale Koor het 

nieuwe koorseizoen in tijdens de 

mis. 

Na de mis worden er van het 

volledige Kathedrale Koor en van 

alle verschillende deelkoren 

groepsfoto’s gemaakt in toog en 

superplie.  

Dit wordt gevolgd door de 

familiedag op de Koorschool voor 

groep 5 t/m 8. 

 

Start instrumentlessen 

Maandag 11 september gaan de 

instrumentlessen van start. De 

communicatie over de lessen 

verloopt tussen de 

instrumentdocenten en de ouders. 

We wensen de 

instrumentdocenten heel veel 

succes en plezier. 

 

 Welkom Remmert Velthuis 

Remmert Velthuis is onze nieuwe 

docent muziekatelier. Hij is werkzaam 

als muziekdocent op verschillende 

scholen in Haarlem en heeft een eigen 

lespraktijk als docent gitaar, bas, drums 

en piano.  

Daarnaast is hij actief als klassiek 

zanger en als multi-instrumentalist in de 

popmuziek. Remmert gaat bij ons het 

muziekatelier verzorgen aan de 

kinderen. In kleine groepjes worden de 

mogelijkheden van nieuwe muziek 

verkend of er wordt voortborduurd op 

bestaande muziek; improviseren, 

uitproberen en componeren.  

https://koorschoolhaarlem.nl/de-koren/dienstrooster/
mailto:secrtariaat@koorschoolhaarlem.nl
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Info 2  2017 - 2018 

Haar lem,  07-09-2017  

Info  nummer 2 Info 2 
Wat was de startzondag een groot succes.Het was een 

aaneenschakeling van gezelligheid en samenhorigheid. Startend in 

de kathedraal waar het voltallige koor stond te zingen, een volle 

refter om met elkaar te lunchen en aansluitend een puzzeltocht 

door de stad. Bij terugkomst stonden alle overheerlijke baksels van 

ouders en kinderen klaar. Allemaal heel erg bedankt! 

Het gonst door de school en de kerk: er wordt hard gewerkt aan 

een tournee naar Assisi. De onderhandelingen zijn nog bezig, toch 

willen we alle leden van het Kathedrale Koor( vanaf groep 7) en 

betreffende ouders alvast vragen om 1 mei t/m 6 mei vrij te 

houden . Zodra wij zeker weten dat deze bijzondere tournee 

doorgang kan vinden zullen wij dat gelijk naar alle betrokkenen 

communiceren. 

Hartelijke groet,  

Annemarie van Zoest 

Week van de pauzehap 

Van 25 t/m 29 september doen wij mee aan de “Week van de 

pauzehap”, een lesprogramma van “Ik eet het beter”, een 

educatief platform van Albert Heijn. Alle kinderen ervaren en 

leren hoe leuk en lekker het is om te kiezen voor een gezond 

tussendoortje. Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen de 

kinderen een gezond tussendoortje aangeboden. Op die dagen 

hoeft uw kind geen tussendoortje mee te nemen.  

MR / OR 

Zoals elk jaar vindt er weer een jaarvergadering plaats en worden 

weer leden gezocht. Voor de ouderraad zijn drie vacatures. Mocht 

u interesse hebben, meldt u zich bij Manon Willemse. Voor de 

medezeggenschapsraad is Nadine Steverink aftredend en 

herkiesbaar.  

22 september Haarlemmerhoutdag groep 7 

Morgen gaat groep 7 naar de Haarlemmerhout. Ieder jaar wordt dit 

aangeboden door de Stichting De Houten Haarlemmer om de 

kinderen een dagdeel allerlei natuuractiviteiten te laten doen in 

dit mooie stadspark.  
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Muzieknieuws 3 

Agenda 
  

22/09  Haarlemmerhoutdag 

groep 7 

25/09 start week van de 

pauzehap 

26/09 Schoolfotograaf 

 Informatieavond  

27/09 Einde Jantje Beton 

05/10 School dicht door staking 

06/10 Info 3 uit 

 

Voor in de agenda 

12/10 openbare muziekles 

groep 5 

13/10 kerkenveiling   
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Jarig deze week 

26 september Oscar (gr.5) 

1 oktober Benjamin (gr. 7) 

Branko (gr. 6) 

4 oktober Dante (gr. 5) 

 

Alvast gefeliciteerd  

en een gezellige dag! 

 

Overblijven schooljaar 2017-2018 

Nog niet iedereen heeft het bedrag voor 

het hele jaar óf strippenkaarten 

gekocht. We willen u vragen dit zo snel 

mogelijk te doen.  

De overblijfkosten worden betaald via 

strippenkaarten, € 1,25  per dag, € 25 – 

voor een strippenkaart. Dit kan bij 

Annemarie ingeleverd worden. Als de 

kaart bijna vol is krijgt uw kind een 

briefje mee. 

Ook is het mogelijk het bedrag voor het 

hele jaar, voor dit jaar is dit € 185,  in 

één keer over te maken  op NL95INGB 

0004 4053 11 t.n.v. Stichting 

Muziekinstituut van de Kathedraal Sint 

Bavo te Haarlem o.v.v. naam en groep. 

Jantje Beton: 13 t/m 27 sept. 

Zoals ieder jaar verkopen de kinderen 

weer loten voor Jantje Beton. Alleen 

dit jaar is de opbrengst niet (volledig) 

voor onszelf. Een deel van de opbrengst 

zullen wij schenken aan Villa Joep; een 

fonds dat zich inzet voor onderzoek 

naar neuroblastoom, een vorm van 

kinderkanker. We hopen dat alle loten 

worden verkocht zodat we een mooi 

bedrag kunnen schenken en op die 

manier een doorbraak weer een stapje 

dichterbij kunnen halen.  

De kinderen hebben nu nog een ruime 

week om zoveel mogelijk loten te 

verkopen!  

 

Kerkenveiling 

Afgelopen maandagavond heeft iedereen een brief 

ontvangen over de kerkenveiling op 13 oktober, 

waarvan een deel van de opbrengst voor de tournee 

naar Assisi bestemd is. Wij hebben gevraagd om 

diensten of producten die wij kunnen aanbieden. Op 

dit moment zijn er nog iets te weinig ‘kavels’. Dus een 

laatste dringende oproep: Heeft u een mooi product of 

een leuke dienst die u kunt aanbieden, dit moet 

vrijdagavond aan de veilingmeester aangeboden 

worden, dus schroom niet, alles is welkom!  

In de bijlage vindt u nog een brief vanuit de 

organisatie van de kerkenveiling.  

 

Informatieavond dinsdag 26 september 

Op dinsdag 26 september is de jaarlijkse informatieavond. De planning is als volgt: 

19:30 – 20:15  Informatie in de klas van de kinderen 

20:15 – 20:30 Pauze met koffie / thee in de refter  

Vervolgens tot einde:  

- Informatie over Snappet / Chromebooks / MOO door Annemarie en Marieke 

- Informatie over fiscaal schenken vanuit de Commissie Fondsenwerving 

- Informatie over muziek / kerk  

We vinden het erg fijn als u komt en na afloop staat er een hapje en drankje voor u klaar.  



 

mailto:a.v.zoest@koorschoolhaarlem.nl 

Avondrepetitiei 

 

 Juf Saskia zoekt sponsors 

Zondag 24 september gaat juf Saskia van groep 6/7 de 10 km lopen tijdens de 

Halve van Haarlem. 

Deze sportieve uitdaging is niet zomaar, zij loopt voor Villa Joep, een stichting die 

zich inzet voor onderzoek naar neuroblastoom, een vorm van kinderkanker. 

Sponsors zijn nog van harte welkom, breng morgen een bezoekje in de klas of u 

kunt een mailtje sturen met naam, 06 nummer en het bedrag waarvoor u haar 

wilt sponsoren. Klik hier om te mailen.   

Heel veel dank ook namens Villa Joep. 
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Eerste KK- repetitie 

Zondag 24 september verzorgt de Capella 

Puellarum de hoogmis onder leiding van Sanne 

Nieuwenhuijsen.  

Op zaterdag 30 september zingt de Bavo Cantorij 

het slotconcert van de Orgelserie en op zondag 1 

oktober zal de hoogmis verzorgd worden door de 

Singknaben St. Ursenkathedraal Solothurn 

(Zwitserland) .  

 

 

Avondrepetities 

Inmiddels zijn de avondrepetities voor groep 

6/7/ en 8 weer begonnen. Alle ouders 

hebben inmiddels een “oppasschema” voor 

de vrijdagavond repetitie ontvangen en wij 

hopen dat de ouders er ook zullen zijn en bij 

afwezigheid voor vervanging te zorgen. 

 

mailto:a.v.zoest@koorschoolhaarlem.nl
mailto:a.v.zoest@koorschoolhaarlem.nl?subject=Sponsoring%20Saskia
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Info 3  2017 - 2018 

Haar lem,  06-10-2017  

Info  nummer 3 

Info 3 
We zijn alweer vijf weken met elkaar bezig. Iedereen begint zijn 

plek in de school te vinden. De eerste oudergesprekken zouden pas 

in december plaatsvinden. Dat vinden wij wel erg laat in het jaar 

worden, dus hebben wij gekozen voor begin oktober, de kinderen 

en leerkrachten hebben aan elkaar kunnen wennen, deze 

gesprekken geven de gelegenheid om het eens rustig over het 

functioneren en welbevinden van het kind te hebben. Ouders 

kunnen dan samen met het kind (groep 5 alleen ouders) vertellen 

hoe de school wordt ervaren, waarmee komt uw kind thuis. Wij 

kunnen het met de ouders hebben hoe het kind in de klas 

functioneert. Elkaar informeren, daar gaat het om. Zo hoort het 

ook, ouders en school willen tenslotte allebei dat een kind alle 

kansen krijgt. 

Afgelopen woensdag heeft u het schema met het tijdstip waarop u 

bent uitgenodigd om met de leerkracht te komen praten (na 

schooltijd) ontvangen. 

 

Allemaal een fijne week, 

Hartelijke groet,  

Annemarie van Zoest 

Kinderboekenweek 
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar griezelen. 

Woensdagmiddag heeft het team weer nieuwe boeken gekocht 

voor de schoolbibliotheek. Ze liggen op de griezeltafel  in de 

tussenhal en elke groep gaat de komende twee weken lekker 

griezelend aan het werk in de klas. 

Kinderboekenweek 2 
Bruna organiseert een scholenactie: Sparen voor je schoolbieb. 

Als je een boek koopt bij Bruna, gooi dan de bon in de boekendoos 

in de hal beneden. Voor de ingeleverde kassabonnen krijgt de 

school een cadeaubon waarmee wij weer onze schoolbibliotheek 

kunnen uitbreiden. 

MR / OR leden gezocht!! 
Zoals elk jaar vindt er weer een jaarvergadering (3 november na 

schooltijd) plaats en worden weer leden gezocht. Voor de 

ouderraad zijn drie vacatures. Mocht u interesse hebben, meldt u 

zich bij Manon Willemse. Voor de medezeggenschapsraad is Nadine 

Steverink aftredend en herkiesbaar.  

Maak je eigen droomhuis…. 
Wie droomt er niet van een springkussen of ballenbad in je huis? 

Afgelopen maandag is de aftrap gegeven van Koos Konijn 

Foundation. 

de hele school gaat met elkaar droomhuizen ontwerpen en ook 

bouwen. Hier hebben zij 6 weken de tijd voor en dit alles voor het 
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Agenda 
4/10  start kinderboekenweek 

10/10 Fondsenwerving verg. 

 Bestuursvergadering 

12/10 8.45 openbare muziekles 

groep 5 (koffie in de 

refter om 8.30) 

13/10 kerkenveiling  

einde kinderboekenweek 

start gesprekken  

 

Voor in de agenda 

19/10 info 4 uit 

20/10  studiedag, school dicht, 

kinderen vrij. 

21/10 t/m 26/ 10  Tournee BC 

naar Liverpool 

20/10  Start herfst vakantie t/m 

29 oktober 
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Jarig deze week 

De komende twee weken zijn er 

geen jarigen in de school.  

 

 

 

Overblijven schooljaar 2017-2018 

Van ruim 2/3 deel van de kinderen 

hebben we inmiddels de betaling voor 

het overblijven ontvangen. De 

overblijfkosten  kunnen worden betaald 

via strippenkaarten, € 1,25  per dag, 

€25– voor een strippenkaart. Dit kan bij 

Annemarie ingeleverd worden. Als de 

kaart bijna vol is krijgt u bericht. 

Ook is het mogelijk het bedrag voor het 

hele jaar, voor dit jaar is dit € 185,  in 

één keer over te maken  op NL95INGB 

0004 4053 11 t.n.v. Stichting 

Muziekinstituut van de Kathedraal Sint 

Bavo te Haarlem o.v.v. naam en groep. 

Jantje Beton: 
De kinderen hebben ontzettend hun 

best gedaan om loten voor Jantje Beton 

te verkopen. Wij zijn ontzettend blij 

dat wij Villa Joep € 500 kunnen 

schenken. Wij hopen dat zij weer een 

stapje verder komen met hun 

onderzoek naar neuroblastoom. 

Iedereen heel erg bedankt! 

Luizen 

Op sommige kinderhoofdjes zijn weer 

luizen gevonden. Willen jullie alle 

haren weer even grondig checken? 

Bedankt! 

 

Kerkenveiling 
Nog één week te gaan dan vindt de grootse 

kerkenveiling plaats. Het veilingboekje is gedrukt en 

alle kavels en diensten kunt u alvast bekijken. Heeft u 

nog een dienst of een kavel, schroom niet want er 

komt een supplement bij het boekje, zodat ook daar 

nog op geboden kan worden. 

Komt allen want een deel van de door ons 

aangeleverde kavels/diensten is voor de tournee naar 

Assisi. 

Wanneer: vrijdag 13 oktober 

Aanvang: 19.30 uur 

Waar: Plebanie, ingang Emmaplein 

Schoolfotograaf 

Wat een leuke foto’s heeft de schoolfotograaf gemaakt. Iedereen heeft  de foto’s in een plastic 

verzegeld zakje mee naar huis gekregen. De foto’s kunt u door het plasticzakje heen zien want 

als u de zegel verbreekt bent u verplicht de foto’s af te nemen. Bekijkt u de foto’s dus eerst 

rustig op uw gemak vóór het zakje te openen. 



Avondrepetitiei 
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Eerste KK- repetitie 

Zondag 8 oktober  verzorgt  een gastkoor de 

Hoogmis.  

Zondag 15 oktober zingt het Schoolkoor de 

gezinsviering.  

Op zaterdag 21 oktober vertrekt de Bavo Cantorij 

naar Liverpool.  

Parkeren rondom school 

Tijdens het halen en brengen naar school en de 

repetitie op vrijdag, is het vaak zo’n drukte van 

belang dat de veiligheid van de kinderen in het 

gedrang komt. Wilt u voor de veiligheid van alle 

kinderen er heel goed op letten dat de kinderen 

veilig op school en de repetitie kunnen komen? 

 

Avondrepetities 

Inmiddels zijn de avondrepetities weer 

begonnen. Dit vergt veel discipline van alle 

koorleden om er een geslaagde repetitie van 

te maken. 

Het verzoek aan ieder koorlid: 

- Kom op tijd, tijd in het dienstrooster is de 

starttijd. 

- Er is één dirigent die praat zodat het zingen 

beter gaat 

- Ga zorgvuldig/voorzichtig om met alle 

spullen van de school en van elkaar. 

- Na de repetitie gelijk naar huis en niet meer 

spelen op het plein. We hebben afspraken 

met de buren wat betreft geluidsoverlast. 
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Info  nummer 4 

Info 4 
 

 

Aankomende vrijdag begint de herfstvakantie,ik geloof dat de hele 

school wel zin heeft in een weekje vrij. Groep 5 kan alle nieuwe 

indrukken van de afgelopen weken op zich in laten werken en 

iedereen kan zich opladen voor de sfeervolle maar ook drukke 

periode die na de herfstvakantie gaat komen. 

De Bavo Cantorij gaat op tournee naar Liverpool, we wensen ze 

allemaal heel veel succes met veel mooie muziekmomenten. 

Allemaal een fijne herfstvakantie en tot maandag 30 oktober. 

Hartelijke groet,  

Annemarie van Zoest 

Jaarvergadering 
Namens de ouderraad en de medezeggenschapsraad nodigen wij u 
uit op vrijdagmiddag 3 november in de grote muziekzaal.  
 
Vanaf 14:45 uur staat koffie en thee voor u klaar. Tijdens deze 
vergadering zijn de kinderen welkom in groep 5/6 voor een film. 
 
Tijdens deze middag worden de jaarverslagen van de OR en MR 
besproken en het financieel jaarverslag gepresenteerd.  
De officiële stukken ontvangt u na de herfstvakantie.  
 
We hopen veel ouders te zien! Na afloop staat er een hapje en 
drankje klaar.  
 

Kerkenveiling 
Afgelopen vrijdag vond de kerkenveiling plaats. In een 
recordtempo van 2,5 uur zijn bijna 250 items geveild. Het was een 
gezellige avond met een prachtige opbrengst, die wij nog niet 
kunnen noemen, maar de Koorschool krijgt hiervan ook een deel 
voor de tournee naar Assisi. Alle ouders die diensten of goederen 
hebben ingebracht: hartelijk dank!  
 
 
 

 

 

Inhoud 
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Muzieknieuws 3 

Agenda 
 

19/10 info 4 uit 

20/10  studiedag, school dicht, 

kinderen vrij. 

21/10 t/m 26/ 10  Tournee BC 

naar Liverpool 

20/10  Start herfstvakantie t/m 

29 oktober 

01/11 Luizenpluis  

09/11 Info 5 uit  

 

Voor in de agenda: 

11/11 Sint Maarten 

13/11 Sarah jarig 

14/11 Annemarie cursus 

15/11 Team ’s middags cursus 

17/11 School in Sintsfeer 

18/11 Sint in het land  

22/11 Team ’s middags cursus 

25/11 Cecilia-avond 

(genodigden) 
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Jarig deze week 

20/10  Lieve (groep 6) 

01/11 Doris (groep 6) 

09/11 Douwe (groep 5) 

 

Allemaal een gezellige 

dag gewenst! 

 

Studiemiddagen Team 

Het team gaat dit schooljaar meedoen 

met een aantal cursusmiddagen vanuit 

Passend Onderwijs die op de 

woensdagmiddagen worden 

georganiseerd.  

De eerste twee middagen en 

onderwerpen zijn:  

Woensdag 15/11: Kindgesprekken en 

kindplannen. 

Woensdag 22/11: Positieve 

groepsdynamiek.  

 

Verzoek aan ouders: gym-/zwemspullen 

Na elke gym- en zwemles op dinsdagmiddag blijven er 

gymspullen zelfs natte zwemspullen hangen in de hal. 

Het verzoek aan iedereen is om dit iedere week mee 

naar huis te nemen, vanuit hygiënisch oogpunt. 

Bedankt!  

Schoolfotograaf 
Van bijna alle kinderen hebben we het 

fotogeld of de (ongeopende) foto’s 

teruggekregen. De fotograaf komt de 

week na de herfstvakantie het geld en 

de foto’s ophalen, wilt u zo snel 

mogelijk het geld óf de foto’s inleveren 

bij de leerkracht? 

ICT 

Inmiddels zijn we nu bijna twee weken aan het werk op de Chromebooks en met Snappet. Iedere 

dag ontdekken wij en de kinderen nieuwe mogelijkheden en het werken met Snappet (taal, 

rekenen en spelling) is erg motiverend voor iedereen. We hebben met de kinderen vaste afspraken 

gemaakt omtrent het gebruik van Snappet en de Chromebooks om goed met het materiaal om te 

gaan zodat we er lang van kunnen genieten.  

 



Avondrepetitiei 
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Tournee Bavo Cantorij Liverpool 

De Bavo Cantorij vertrekt zaterdag 21 

oktober naar Liverpool. Ze gaan zingen op 

prachtige locaties en wij wensen hen een 

bijzondere reis toe.  

Geïnteresseerden kunnen het programma 

terugvinden in het dienstrooster op de site.  

Toi toi toi!  

 

Muziek komende weken 

Vanwege de herfstvakantie wordt er de 

komende twee weken niet door onze 

koren in de kathedraal gezongen.  
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Haar lem,  09-11-2017  

Info  nummer 5 

Info 5 
 

 
Terwijl we uitkijken naar de komst van Sinterklaas, klinken de 

kerstliederen alweer door de school. Groep 5 vraagt zich af wat 

een ‘beltrom’ is en bereidt zich al voor op het allereerste (kerst)-

optreden. We kijken naar deze sfeervolle periode erg uit. 

 

Tournee nieuws: 

De definitieve datum voor de reis naar Assisi is: vertrek 30 april, 

thuiskomst 5 mei. We zoeken nog ouders met goede ideeën om 

geld binnen te halen voor deze bijzondere reis. Deze ouders 

kunnen zich bij mij melden, zodat we evt. een kleine commissie 

kunnen vormen.  

Fijn weekend met veel Sint Maarten plezier, 

Annemarie van Zoest 

 

Schoolfruit 
Dit jaar zijn we ingeloot om mee te mogen doen met het “EU 

Schoolfruit” programma. De komende 21 weken krijgen de 

kinderen op school drie stuks groente en fruit per leerling per 

week. Ook zijn er lessen over groente, fruit en gezonde voeding. 

Zo krijgen de leerlingen een gezond voorbeeld. Dit gaat volgende 

week in en op woensdag, donderdag en de vrijdag zullen de 

kinderen het fruit of de groente krijgen.  
 

School versieren voor Sint: Help!  
Vrijdag wordt de school in “Sintsfeer” gebracht, maar hoe meer 
zielen, hoe meer Sintvreugde. Dus heeft u een uurtje over? Vanaf 
half 9 staat de koffie en thee klaar.  
 
 
 

 

Voorspeelavond 1 – 22 november 
De kinderen hebben deze week een brief meegekregen om zich op 

te geven voor de eerste voorspeelavond van dit jaar. De kinderen 

kunnen zich inschrijven voor een optreden op hun instrument. Alle 

belangstellenden zijn uitgenodigd om te komen luisteren en het is 

van 19:00 uur tot ongeveer 20:15 uur.   

Inhoud 
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Agenda 
 

10/11 Gastles Eric Fennis 

11/11 Sint Maarten 

13/11 Sarah jarig 

14/11 Start schoolfruit 

Annemarie cursus 

15/11 Team ’s middags cursus 

17/11 School in Sintsfeer 

18/11 Sint in het land  

20/11 Lootjes trekken in de klas 

22/11 Team ’s middags cursus 

22/11 Voorspeelavond  

 

Voor in de agenda: 

25/11 Cecilia-avond 

(genodigden) 

30/11 Schoen meenemen voor 

schoenzetten 

05/12 Sintviering op school 

surprises in de klas 

07/08/12 School in kerstsfeer 
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Jarig deze week 

09/11 Douwe (groep 5) 

11/11 Jesse (groep 8) 

 

Allemaal een gezellige 

dag gewenst! 

 

 

Klassenouders 

In groep 5/6 zijn de klassenouders 

Mélanie Rouppe – Van der Voort, moeder 

van Eliane uit groep 6 en Marjet 

Thomas, moeder van Douwe uit groep 5. 

In groep 6/7 is Constance Huveneers de 

klassenouder, de moeder van Flynn uit 

groep 6. 

In groep 8 is Rob Zwueste de 

klassenouder, vader van Manou (en 

Lennart).  

We willen hen nu al bedanken voor hun 

enthousiasme en wensen hen veel succes 

het komende jaar.  

 

Verzoek aan ouders: gym-/zwemspullen 

Na elke gym- en zwemles op dinsdagmiddag blijven er 

gymspullen zelfs natte zwemspullen hangen in de hal. 

Het verzoek aan iedereen is om dit iedere week mee 

naar huis te nemen, vanuit hygiënisch oogpunt. 

Bedankt!  

Scholenmarkt Voortgezet Onderwijs  

De kinderen van groep 8 hebben de 

afgelopen week het brugboek mee naar 

huis gekregen, waarmee ze zich alvast 

samen met hun ouders kunnen oriënteren. 

Voor meer informatie kunnen zij terecht op 

www.brugweb.nl.  

Op donderdag 23 november houdt het 

Voortgezet Onderwijs van Haarlem Zuid en 

omliggende gemeenten een 

onderwijsmarkt in Sporthal Groenendaal, 

Sportparklaan 16. Van 19:00 tot 21:00 uur.  

Voor regio Haarlem Noord is dit op 24 

november; een onderwijsmarkt in het 

Polderhuis, Vestingplein 58 te Velserbroek. 

Van 19:00 tot 21:00 uur.  

 

Sinterklaas 

Inmiddels is Sint met zijn pieten alweer aan boord gegaan van de stoomboot, om op 18 november 

hopelijk heelhuids aan te komen in Dokkum. Het Sinterklaasprogramma ziet er als volgt uit: 

- Vrijdag 17 november: School versieren 

- Maandag 20 november: Lootjes trekken in de klassen 

- Dinsdag 28 november: Schoen mee naar school nemen (30 november: Schoen zetten) 

- Dinsdag 5 december: Surprises in de klassen 

 

http://www.brugweb.nl/
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Nieuws uit de Kathedraal 

Aanstaande zondag 12 november is weer de 

volgende gezinsviering, dit keer in het teken 

van Sint Maarten, wiens feestdag we op 11 

november gedenken. We zullen extra 

aandacht aan hem besteden en we willen de 

kinderen die misschien op school of thuis 

een lampion hebben gemaakt vragen deze 

zondag mee te brengen naar de kerk. We 

komen dan in de intochtsprocessie met de 

lampionnen binnen! 

Het Jongenskoor van de Koorschool helpt 

ons met zingen en na afloop is iedereen 

welkom voor koffie/thee/limonade en wat 

lekkers achter in de kerk! 

Dus van harte welkom zondag a.s. om 10.00 

uur in onze Kathedraal!! 

  

Veel groeten, mede namens de gezinsmisgroep, 

 

Muziek komende weken 

Op 19 november wordt de mis verzorgd  

door de zangers van de JSO (Jeugd 

Solisten Opleiding) en de SSO (Senioren 

Solisten Opleiding) onder leiding van 

Sarah Barrett. Hugo Hopman, koorlid,  

heeft deze mis gecomponeerd en zondag 

is de première. 
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Haar lem,  23-11-2017  

Info  nummer 6 

Info 6 
 

 
Mogelijke nieuwe stakingacties…… 

Op donderdag 5 oktober hebben veel basisschoolleerkrachten in 

Nederland deelgenomen aan de landelijke staking in het 

basisonderwijs. Het publiceren van het regeerakkoord op 10 

oktober jl. heeft bij de organisaties die vertegenwoordigd zijn in 

het PO-front niet geleid tot het vertrouwen dat voor het primair 

onderwijs voldoende middelen beschikbaar gesteld worden om de 

salarissen voldoende te verhogen en de werkdruk te verlagen. De 

Tweede Kamer bespreekt de begroting van het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar verwachting in de week 

van 5 december. Als minister Slob niet tegemoet wil of kan komen 

aan de eisen van het PO-Front, roepen de vakbonden een nieuwe 

landelijke staking uit op dinsdag 12 december.  

Het is misschien handig om deze dag als vrije schooldag in te 
plannen. 
We houden u op de hoogte. 
 
Hartelijke groet en een fijn weekend , 
 
Annemarie 

 

Schoolfruit 
De eerste week van het schoolfruit is geweest en de kinderen 

hebben kunnen genieten van een peertje, mandarijn en een 

wortel. Deze week krijgen we radijsjes, peer en een sinaasappel. 

Volgende week een tomaat, mandarijn en een appel. Het is iedere 

week weer een leuke verrassing wat we op woensdag, donderdag 

en vrijdag te eten krijgen.  
 

Benjamin in kerstshow ‘A Taste of Christmas’ 
We weten dat al onze kinderen heel veel talenten hebben en 

Benjamin uit groep 7 heeft auditie gedaan voor de kerstshow ‘A 

Taste of Christmas’ en hij heeft de rol van Tiny Tim, samen met 

veel gastzangers en -spelers, o.a. samen met oud-

Koorschoolleerling Jeannette van Schaik. Op 9 december zal hij 

spelen en zingen in deze kerstshow in de Groenmarktkerk onder 

regie van Barrie Stevens. Kijk voor meer informatie op: 

www.haarleminconcert.nl.                                                                                 

Inhoud 
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Agenda 
 

25/11 Caecilia-avond 

(genodigden) 

30/11 Schoen meenemen voor 

schoenzetten 

01/12 rapport 1 mee  

04/12 1e advent 

05/12 Sintviering op school 

surprises in de klas 

07/12  info 7 uit 

07/08/12 School in kerstsfeer 

 

Voor in de agenda: 

Week van 11 december: 

-Rapportgesprekken op verzoek 

-BoVo-middagen groep 8 

09/12 Solo-optreden Benjamin  

in ‘A Taste of Christmas’ 

16/12 Kerstconcert  

20/12 Kerstknutselen 

21/12 Vanaf 16:30 kerstdiner 

22/12 11:45 Kerstvakantie 

 

 

 

 

 

                                           

http://www.haarleminconcert.nl/
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Jarig deze week 

02/12 Manou (groep 8) 

04/12 Tess (groep 8) 

05/12  Bette (groep 6a) 

Allemaal een gezellige 

dag gewenst! 

 

 

Kerst op school 

In de agenda zijn de (schoolse) 

activiteiten voor kerst al kort 

weergegeven maar hierover ontvangt u 

nog een aparte brief.  

Groep 5 zal ook een uitgebreide brief 

ontvangen over hun optredens in de 

kerstperiode.  

Stichting Vrienden 
Wist u dat als u Vriend van de Koren 

wordt, u kaarten krijgt voor het 

kerstconcert en niet hoeft te wachten 

bij de entree. 

Kijk voor meer 

info:www.koorschoolhaarlem.nl 

Onder het kopje “ Donateur” 

1 december: Rapport 1 mee 

Vrijdag 1 december krijgen de kinderen hun eerste 

school- en muziekrapport mee. De leerkrachten 

nodigen ouders én hun kind (vanaf gr. 6) die zij 

hierover willen spreken met een brief bij dit rapport 

uit voor een gesprek.  

De leerlingen van groep 8 krijgen een voorlopig advies. 

Zij worden met hun ouders in diezelfde week 

uitgenodigd voor een voorlopig adviesgesprek.  

NB! Na de Citotoetsen in januari zal voor het eerst ook 

een gespreksronde plaatsvinden. Uitnodiging volgt tzt.  

Sint Maarten terugblik 

Na het Sint Maarten weekend ontvingen wij 

deze leuke mail:  

“Tussen steeds weer ‘de koeien hebben 

staarten’ plotseling deze overweldigende 

belevenis. Ik open de huisdeur: twee jonge 

knapen met zeer mooie lantarens gaan 

rechtop staan, blik op oneindig, en 

brengen een prachtige canon ten gehore! 

In al deze meer dan veertig jaar Sint 

Maarten heb ik zoiets nog nooit gehoord. 

Een klinkend geschenk! Mijn dank aan deze 

jongens en de Koorschool Haarlem, die hen 

dit heeft geleerd.”  

David en Reinier jullie hebben de school 

goed vertegenwoordigd!  

Sinterklaas 

De hele school is weer in Sinterklaassfeer met dank aan alle hulpouders! De kinderen kijken vol 

spanning uit naar alle Sint-activiteiten en de lootjes zijn getrokken. Hier zijn ze nog een keer op 

een rijtje: 

- Dinsdag 28 november: Schoen mee naar school nemen (30 november: Schoen zetten) 

- Dinsdag 5 december: Surprises in de klassen 

 



Avondrepetitiei 
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25 november Caecillia-avond 

De naamdag van de Heilige Caecila op 22 

november, patrones van alle beoefenaars 

van de muziek, wordt ieder jaar traditioneel 

door alle oudere senioren en mannen 

gevierd. Dit jaar vindt het feest plaats in de 

Koorschool. 

Alle genodigden zijn zaterdag 25 november 

vanaf 20.00 uur welkom, en denk aan de 

dresscode!  

Het Festival of Nine Lessons and Carols door 

de Bavo Cantorij vindt op zaterdag 23 

december plaats in de Kathedraal St. Bavo, 

aanvang 20.00 uur (vrij toegankelijk, na 

afloop deurcollecte). 

 

Missen met Kerstmis in de Kathedraal met 

zang door het Kathedrale Koor: 

Zondag 24 december 

Kindernachtmis met zang door groep 5, 

aanvang 16:30 uur. 

Nachtmissen, aanvang 20.00 uur (KK) en 

22.30 uur (KK-6). 

 

Maandag 25 december  

Pontificale hoogmis, aanvang 10.00 uur 

(Senioren en Mannen). 

 

Tijdens de nachtmissen zingt het Kathedrale 

Koor de vaste misdelen uit de Messe de 

Minuit van M.A. Charpentier. 

Voor de nachtmissen zijn toegangsbewijzen 

nodig. Deze zijn in de kathedraal af te halen 

op de zondagen 10 en 17 december, 

aansluitend aan de viering van 10.00 uur. 

  

 

Muziek komende weken 

Zaterdag 25 november zingt de BC om 

11.00 uur de Jubileummis KDOV en ‘s 

middags vindt er een jubileumconcert 

plaats, gezongen door het KK-6 om 14.00 

uur. ( zie dienstrooster) 

Op zondag 26 november is de afsluiting 

van het kerkelijk jaar, waar de mis 

Christus Rex wordt gezongen en waar 

traditioneel oud-koorleden aan mee 

zullen doen.  

 

Kerst in de Kathedraal  

Het jaarlijkse kerstconcert door het 

Kathedrale Koor en de deelkoren, vindt 

plaats op zaterdag 16 december in de 

Kathedraal St. Bavo aan de Leidsevaart, 

aanvang 19.00 uur. Uitgevoerd worden, 

met orkest, de Messiah van G.F. Händel 

en christmas carols. 

 

Vanaf begin december zijn kaarten te 

bestellen via www.bavoconcert.nl of 

voor aanvang vanaf 18.30 uur achter in 

de kerk. 

 

 

 

 

http://www.bavoconcert.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  

ee 

 

 

Info 7  2017 - 2018 

Haar lem,  07-12-2017  

Info  nummer 7 

Info 7 …..naar de kerst 
 

 
Meer of minder betrokken volg ik de laatste weken van het jaar 

een groot aantal activiteiten, zoals de sinterklaasvoorbereidingen, 

de school sfeervol in te richten, voorbereidingen voor de 

kerstavond. Vrijwillige ouders lopen af en aan. Er wordt veel 

geregeld, weinig overleg is er nodig. Geroutineerd gaat iedereen 

aan de slag. Een grote inzet, daadkracht en een goede 

verstandhouding. Samen er een mooi feest van maken voor onze 

kinderen, dat is het doel.. 

Kortom: zie hier een dankbaar mens. Het is goed om deze 

“donkere” dagen eens positieve dingen te noemen of op te 

pakken. Grijp je kans. 

Hartelijke groet en een fijn weekend , 
 
Annemarie 
 
Staking: 
In de vorige info heeft u kunnen lezen over de komende staking 
van 12 december. Aangezien er geen manifestatie is gepland, 
hebben wij met het bestuur besloten dat de school dicht is maar 
de leerkrachten zijn op school aanwezig om er een ingelaste 
studiedag van te maken om de werkdruk te verlagen. 
 

 

Assisi 

Wat nu bekend is over Assisi:  

- We zingen op één locatie: Assisi 

- Vertrek 30 april, terugkomt 5 april, tijden nog niet bekend 

- We vliegen en vertrekken vanaf Rome Fiumicino 

- Zodra meer bekend is, hoort u het.  

 

Gezocht Overblijfouders: 

Voor na de kerstvakantie zijn wij dringend op zoek naar 

overblijfouders voor de donderdagen (om de week) en 

vrijdagen! 
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07/08/12 School in kerstsfeer 

Week van 11 december: 

-Rapportgesprekken op verzoek 

-BoVo-middagen groep 8 

09/12 Solo-optreden Benjamin  

in ‘A Taste of Christmas’ 

12/12 Fondsenwerving verg. 

 Bestuursvergadering 

15/12 Generale repetitie 

kerstconcert 

16/12 Kerstconcert  

19/12 MR-vergadering 

20/12 Kerstknutselen 

21/12 Marieke jarig  

Vanaf 16:30 kerstdiner 

22/12 11:45 Kerstvakantie 

 

Voor in de agenda: 

23/12 20:00 Festival of nine 

lessons and carols  

24/12 16:30 Kinderkerstviering 

 20:00 Nachtmis 1 (KK) 

 22.30 Nachtmis 2 (KK-6) 

25/12 Eerste kerstdag (Sen+Man) 

08/01 Eerste schooldag 2018 
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Jarig deze week 

11/12 Xanthe (groep 7) 

12/12 Loes (groep 6a) 

13/12 Tijs (groep 5) 

 Kim (groep 8) 

Allemaal een gezellige 

dag gewenst! 

 

 

Kerst op de Koorschool 

Vorige week heeft uw kind op papier een brief 

meegekregen met de volledige planning voor kerst 

op school. Hieronder nog even in het kort:  

Woensdag 13 december 

De kinderen trekken lootjes voor het kerstdiner en 

het hapje op het getrokken lootje wordt gemaakt 

door de ouder.  

Ma. 18, di. 19, woe. 20 december 

Van 8:00 uur tot 8:30 is er muziek in de tussenhal 

door onze kinderen, kom luisteren! 

 

Woensdag 20 december 

We maken met de hele school een mooie 

kerstknutsel (uiterlijk 19 december moeten alle 

kinderen een glazen potje zonder etiketten mee 

hebben genomen). 

Donderdag 21 december 

17:00 Zingen rond de vuurkorf 

17:30 – 18:45 Kerstdiner in de klassen 

18:45 Kinderen kunnen opgehaald worden 

Vrijdag 22 december 

11:45  School uit: Kerstvakantie 

 

 

 

Voorleeskampioen: Pita uit groep 7 

Tijdens de voorrondes op school is Pita verkozen tot 

beste voorlezer van groep 7. In het nieuwe jaar gaat 

zij onze school vertegenwoordigen in de bibliotheek 

van Haarlem. We houden u op de hoogte.  

Informatie vanuit de GGD 

Heeft u vragen over bijvoorbeeld opvoeding en gedrag 

of andere zorgen over uw kind? U kunt altijd contact 

opnemen met één van de contactpersonen van het 

jeugdgezondheidszorg team dat verbonden is aan de 

Koorschool. Telefoon: 023 7891777  

Flessen inzamelen voor Assisi 

Na een succesvolle kerkenveiling gaan we 

vanaf nu starten met de volgende actie: 

lege flessen inzamelen! In kratten in de 

eerste hal (bij binnenkomst) staan kratten 

waar lege flessen (of statiegeldbonnetjes) 

ingeleverd kunnen worden. Eén keer per 

week worden de flessen ingeleverd en de 

statiegeldopbrengst gaat uiteraard naar 

Assisi. Na de kerstvakantie zullen wij een 

‘geldmeter’ maken waar we de 

opbrengsten van acties zullen gaan 

bijhouden.  

 

21 december: Marieke jarig 

Dit jaar maken we er een waar feestje 

van want onze juf Marieke wordt 30 

jaar! 

Zij gaat dit met de klas vieren op 

donderdag 21 decemner en door de hele 

school gaat zij feestelijk toegezongen 

worden in de grote muziekzaal. 



Avondrepetitiei 
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Kerst in de kathedraal  

Missen met Kerstmis in de Kathedraal met 

zang door het Kathedrale Koor: 

Zaterdag 23 december 

Festival of Nine Lessons and Carols door de 

Bavo Cantorij 

Aanvang: 20:00 uur.  

Zondag 24 december 

Kindernachtmis met zang door groep 5, 

aanvang 16:30 uur. 

Nachtmissen, aanvang 20.00 uur (KK) en 

22.30 uur (KK-6). 

Maandag 25 december  

Pontificale hoogmis, aanvang 10.00 uur 

(Senioren en Mannen). 

 

Tijdens de nachtmissen zingt het Kathedrale 

Koor de vaste misdelen uit de Messe de 

Minuit van M.A. Charpentier. 

Voor de nachtmissen zijn toegangsbewijzen 

nodig. Deze zijn in de kathedraal af te halen 

op de zondagen 10 en 17 december, 

aansluitend aan de viering van 10.00 uur. 

 

  

 

Muziek komende weken 

Op zondag 10 december zingt de Capella 

Puellarum de gezinsmis.  

Op zaterdag 16 december is het 

Kerstconcert (19:00 uur) en op zondag 17 

december wordt de hoogmis verzorgd 

door het Mannenkoor.   

 

Kerst in de Kathedraal  

Het jaarlijkse kerstconcert door het 

Kathedrale Koor en de deelkoren, vindt 

plaats op zaterdag 16 december in de 

Kathedraal St. Bavo aan de Leidsevaart, 

aanvang 19.00 uur. Uitgevoerd worden, 

met orkest, de Messiah van G.F. Händel 

en christmas carols. 

 

Vanaf begin december zijn kaarten te 

bestellen via www.bavoconcert.nl of 

voor aanvang vanaf 18.30 uur achter in 

de kerk. 

 

Kaarten voor de nachtmissen 

 

Koorleden en kinderen hebben een 

groene brief gekregen waarmee zij 

kaarten kunnen reserveren voor één van 

de nachtmissen. Deze groene brief moet 

worden ingeleverd bij het secrtariaat van 

de parochie. 

Na de mis op 10 december of 17 

december kunnen de gereserveerde 

toegangsbewijzen worden opgehaald. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bavoconcert.nl/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  

ee 

 

 

Info 8  2017 - 2018 

Haar lem,  21-12-2017  

Info  nummer 8 

Info 8 …..2018 
 

 
Nog nagenietend van het prachtige kerstconcert kijken we alweer 

vooruit naar het laatste stukje van deze kerstperiode. Ook dit jaar 

was een heel bijzonder jaar en we hopen dat 2018 ons weer veel 

moois zal brengen.  

 

Ik wens u namens het team en alle medewerkers van het 

Muziekinstituut een zalig kerstfeest en vele lichtpuntjes in 2018. 

Nog veel succes met alle komende activiteiten en geniet van een 
heerlijke vakantie.  
 
Annemarie 
 
Assisi 

Voor de oplettende lezer , helaas gaan we géén jaar op tournee,  

maar we vertrekken op 30 april en komen terug op 5 mei. 

Ouderbijdrage Muziekinstituut: 

Afgelopen november heeft u allemaal een factuur ontvangen voor 
de vrijwillige ouderbijdrage van het Muziekinstituut. Om alle 
activiteiten uit te kunnen voeren is een gezonde financiële 
bedrijfsvoering noodzakelijk. Veel betalingen worden niet vergoed 
door het rijk en hiervoor zijn wij afhankelijk van de ouderbijdrage. 
Voor de ouders van groep 5 is het zelfs mogelijk om over te gaan 
tot periodieke schenking. Mocht u daar nog vragen over hebben 
dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester van het 
bestuur, dhr. Frans Hilders, klik om te mailen.  

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

 
 
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 Annemarie . Na ontvangst 

van het ingevulde belangstellingsformulier houden wij u op de 

hoogte van het verdere verloop van de aanmeldingsprocedure voor 

het schooljaar 2018 – 2019.  

 

 

Inhoud 

Voorpagina  1 

Schoolnieuws                          2 

Muzieknieuws 3 

Agenda 
 

22/12 11:45 Kerstvakantie 

23/12 20:00 Festival of nine 

lessons and carols  

24/12 16:30 Kinderkerstviering 

 20:00 Nachtmis 1 (KK) 

 22.30 Nachtmis 2 (KK-6) 

25/12 Eerste Kerstdag (Sen+Man) 

 

Voor in de agenda: 

08/01 Eerste schooldag 2018 

09/01 boksles groep 8 

26/01 blinde hoek les groep 8 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

mailto:f.j.hilders@xs4all.nl?subject=Periodieke%20schenking
mailto:a.v.zoest@koorschoolhaarlem.nl?subject=Belangstellingsformulier
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Jarig deze week 

31/12 Hugo (groep 6) 

02/1 Cedric (groep 8) 

05/1 David (groep 7) 

08/1 Isaure (groep 7) 

Allemaal een gezellige 

dag gewenst! 

 

 

Meldcode huiselijk geweld 
Alle scholen zijn verplicht om vanaf augustus 2018 een 

meldcode huiselijk geweld op school te hebben.  

Deze meldcode heeft tot doel leerlingen die te maken 

hebben met een vorm van geweld passende hulp te 

bieden, zodat er zo snel mogelijk een einde komt aan 

de bedreigende situatie. Dit protocol biedt 

medewerkers van de Koorschool  een stappenplan hoe 

te handelen bij (vermoeden van) huiselijk geweld en 

kindermishandeling. 

 

Bokstraining voor groep 8 
Dinsdag 9 januari krijgen de kinderen van groep 8 een 

boksles i.p.v. de gymles. Tijdens deze les krijgen de 

kinderen handvatten op het gebied van zelfvertrouwen, 

beïnvloeding en concentratie. Alle hulpmidelen die de 

stap naar het voortgezet onderwijs gemakkelijker 

zullen maken. 

 

Zwemmen voor groep 6/7 
 Na de kerstvakantie is groep 6/7 aan de beurt om één 

trimester te gaan zwemmen i.p.v. te gymmen. De kinderen 

vertrekken per bus naar het Boerhaave zwembad en krijgen 

daar verschillende zwemonderdelen aangeboden. Aan het 

eind van de periode zullen sommige kinderen zelfs nog hun 

diploma kunnen gaan halen. 

Kerstbomenactie op 4 en 10 januari 
Net als voorgaande jaren organiseert de gemeente Haarlem 

een kerstbomenactie, iedereen kan oude kerstbomen 

inleveren. Het doel is te voorkomen dat oude bomen gaan 

rondslingeren in de stad.De bomen worden versnipperd en 

verwerkt tot compost. Elke boom levert € 0,40 op.  

Flessen inzamelen voor Assisi 

Na een succesvolle kerkenveiling gaan we 

vanaf nu starten met de volgende actie: 

lege flessen inzamelen! In kratten in de 

eerste hal (bij binnenkomst) staan kratten 

waar lege flessen (of statiegeldbonnetjes) 

ingeleverd kunnen worden. Eén keer per 

week worden de flessen ingeleverd en de 

statiegeldopbrengst gaat uiteraard naar 

Assisi. Na de kerstvakantie zullen wij een 

‘geldmeter’ maken waar we de 

opbrengsten van acties zullen gaan 

bijhouden.  

 

Open dag 7 april 

Op zaterdag 7 april gaat de grote vlag 

weer uit het zolderraam want dan is de 

open dag van de Koorschool, van 13.30 

uur tot 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 
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Kerst in de kathedraal  

Missen met Kerstmis in de Kathedraal met 

zang door het Kathedrale Koor: 

Zaterdag 23 december 

Festival of Nine Lessons and Carols door de 

Bavo Cantorij 

Aanvang: 20:00 uur.  

Zondag 24 december 

Kindernachtmis met zang door groep 5, 

aanvang 16:30 uur. 

Nachtmissen, aanvang 20.00 uur (KK) en 

22.30 uur (KK-6). 

Maandag 25 december  

Pontificale hoogmis, aanvang 10.00 uur 

(Senioren en Mannen). 

 

Tijdens de nachtmissen zingt het Kathedrale 

Koor de vaste misdelen uit de Messe de 

Minuit van M.A. Charpentier. 

 

 

  

 

Jeugdjournaal op bezoek 

 

Om aan heel jong Nederland te laten 

zien hoe bijzonder het is dat onze 

kinderen de nachtmissen zingen, komt 

het Jeugdjournaal op vrijdag as. filmen 

tijdens de repetitie. Om een zo 

compleet mogelijk beeld te krijgen van 

het koor, zal de repetitie in toog zijn. 

Een paar kinderen zullen worden 

geïnterviewd.  

Het item zal in de uitzending van 

zaterdag 23 december te zien zijn om 

19:00 uur op NPO 3.  
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Met de start van 2018 zijn we ook weer een stap dichterbij de 

tournee naar Assisi gekomen. Op 1 februari worden de exacte 

vliegtijden vrijgegeven en kunnen wij ze bekend maken.  

Als ouders nu al weten of hun kind niet met ons mee terugvliegt, 

willen we dat graag zo snel mogelijk weten. Meld dit dan aan 

Annemarie (klik hier). 

 

Ouderbijdrage Muziekinstituut 

Afgelopen november heeft u allemaal een factuur ontvangen voor 

de vrijwillige ouderbijdrage van het Muziekinstituut. Om alle 

activiteiten uit te kunnen voeren is een gezonde financiële 

bedrijfsvoering noodzakelijk. Veel betalingen worden niet vergoed 

door het rijk en hiervoor zijn wij afhankelijk van de ouderbijdrage. 

Voor de ouders van groep 5 is het zelfs mogelijk om over te gaan 

tot periodieke schenking. Mocht u daar nog vragen over hebben 

dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester van het 

bestuur, dhr. Frans Hilders, klik om te mailen.  

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

 
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 Annemarie . Na ontvangst 

van het ingevulde belangstellingsformulier houden wij u op de 

hoogte van het verdere verloop van de aanmeldingsprocedure voor 

het schooljaar 2018 – 2019.  

 

Tournee Assisi – Boek “Taart” 

Twee vriendinnen van Cecile Ogink, de moeder van Morris uit 

groep 8, hebben een prachtig samen(voor)leesboek geschreven: 

“Taart”. Het gaat over een iets te dikke koningin, heel bijzondere 

kinderen en een veel te luchtige taart. Deze boeken worden 

verkocht voor €15,-. Een deel hiervan gaat naar het goede doel 

Habitat, waar één van de schrijfsters binnenkort voor naar 

Cambodja gaat en €5,- per boek gaat naar Assisi. 

Het boek kan besteld worden bij stichtinglava@gmail.com  

  

 

 

 

Inhoud 
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Schoolnieuws                          2 

Muzieknieuws 3 

Agenda 
 

22/01 Rens jarig 

 Groep 6b/7 en groep 8 

Philharmonie: Haarlem 

Plastic vrij 

23/01 Rens viert zijn verjaardag  

CKK vergadering 

MR vergadering 

26/01 dodehoek les  groep 8 

Week van 29/01 Midden Cito alle  

groepen 

01/02 Info 10 uit  

 

Voor in de agenda: 

11/02 Optreden Solisten in 

Spaarndam 

Week van 12/02  gesprekken groep  

5/6/7 
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Jarig deze week 

20/1 Sara (groep 6) 

22/1 Rens 

24/1 Reinier (groep 7) 

28/1 Flynn (groep 6) 

 

Allemaal een gezellige 

dag gewenst! 

 

Zingen voor jarige Rens 

Op 22 januari viert Rens dat hij de prachtige 

leeftijd van 30 bereikt. We gaan hem op dinsdag 

23 januari met z’n allen toezingen in de 

muziekzaal!  

 

Terugblik kerstperiode 

Met het prachtige kerstconcert op 16 december 

begon een week vol kerstmuziek en kerst op 

school. Op zaterdag 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 en 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 zich tussen de nachtmissen weer 

kunnen opladen met lekkere broodjes en andere 

gezonde lekkernijen. We kunnen terugkijken op 

weer een mooie kerstperiode.  

 

Dodehoek-les groep 8 
 Onder het motto “rechts achter” wil de provincie Noord-

Holland een speciale les aanbieden zodat iedereen leert hoe 

zij zich moeten opstellen in de buurt van zwaar verkeer. Dit 

gaat groep 8 op 26 januari doen op school.   

Uitje groep 6b/7 en groep 8 

maandag 22 januari gaan de kinderen van groep 6b/7 

en groep 8  lopend naar de Philharmonie waar zij 

deelnemen aan de Educatiedag van Haarlem Plastic 

Vrij. Het belooft een mooie en speelse ervaring te 

worden waarbij iedereen gaat onderzoeken hoe we 

met elkaar naar een schoner Haarlem kunnen komen, 

met minder plastic afval. Het programma bestaat uit 

een voorstelling en een workshop.   

 
Flessen inzamelen voor Assisi 

Het krat is al aardig gevuld maar we hopen 

toch op meer lege flessen.Dus lege flessen 

(of statiegeldbonnetjes) kunnen ingeleverd  

worden. Eén keer per week worden de 

flessen ingeleverd en de 

statiegeldopbrengst gaat uiteraard naar 

Assisi.  

 

Open dag 7 april 

Op zaterdag 7 april gaat de grote vlag 

weer uit het zolderraam want dan is de 

open dag van de Koorschool, van 13.30 

uur tot 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 
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Muziek de komende weken 

Zondag 21 januari zal het Mannenkoor 

zingen tijdens de Oecumenische viering om 

11.00 uur.  

Zondag 28 januari zal de zang verzorgd 

worden door een gastkoor.   

 

21 januari: Optreden Sorelle in 

Overveen Spaarndam 
 

Kom op zondagmiddag naar de mooiste kerk 

van Overveen en geniet van een sfeervol 

concert door de meiden van Sorelle! De 

zangeressen – u misschien wel bekend als 

solisten van het Kathedrale Koor – voeren 

een selectie uit van de pareltjes uit hun 

eigen repertoire, dat uiteenloopt van 

meerstemmig uitgevoerde klassieke stukken 

tot swingende popsongs.  

Het concert vindt plaats aan de Korte 

Zijlweg 7 in Overveen en begint om 16:00 

uur.  

 

 

 

Avondrepetities 

Tijdens de avondrepetities gelden er 

regels en afspreken om het voor 

iedereen soepel te laten verlopen. Wij 

merken regelmatig dat er tijdens een 

avondrepetitie met spullen van school 

niet op de juiste manier wordt 

omgegaan. Wij treffen regelmatig 

rommel en  materialen die kapot zijn 

aan. Laten wij met elkaar zorgen dat er 

zuinig wordt omgegaan met de 

eigendommen van een ander. 
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Assisi 

Veel ouders hebben al gereageerd dat hun kind niet met ons mee 

(terug)vliegt vanuit Assisi. Er wordt zo snel mogelijk een 

informatieavond gepland waar alles over de tournee zal worden 

verteld. 

Houd er rekening mee dat kinderen die niet met ons mee 

terugvliegen, in Assisi opgehaald moeten worden en niet in Rome. 

Er zijn teveel kinderen die in Italië blijven dus er zal één vast 

ophaalmoment en – punt worden afgesproken. We rekenen op uw 

begrip.  

Zoals u ziet krijgen alle “Assisi-onderwerpen” in alle komende 

info’s een groen kopje zodat het beter herkenbaar is.  

Hartelijke groet, 

Annemarie  

 

 

6 februari – Feest voor Annemarie!  

Op 7 februari is Annemarie jarig dus dat betekent feest! De 

kinderen van groep 8 hebben op dinsdag 6 februari een grote 

feestdag in de klas en we zingen haar met z’n allen toe in de 

muziekzaal. Alvast een heel fijne dag gewenst!  

Tournee Assisi – Boek “TaarT” 
Twee vriendinnen van Cecile Ogink, de moeder van Morris uit 

groep 8, hebben een prachtig samen(voor)leesboek geschreven: 

“Taart”. Het gaat over een iets te dikke koningin, heel bijzondere 

kinderen en een veel te luchtige taart. Deze boeken worden 

verkocht voor €15,-. Een deel hiervan gaat naar het goede doel 

Habitat, waar één van de schrijfsters binnenkort voor naar 

Cambodja gaat en €5,- per boek gaat naar Assisi. 

Het boek kan besteld worden bij stichtinglava@gmail.com . 
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Agenda 
 

Week van 29/01 Midden Cito alle  

groepen 

06/02 Annemarie viert verjaardag 

07/02 Annemarie echt jarig  

Week van 12/02 Gesprekken groep  

                                   5/6/7 

11/02 Optreden Solisten in 

Spaarndam 

13/02 Pita finale voorleeswedstrijd 

14/02 Aswoensdagviering op school 

15/02 Info 11 uit 

 

Voor in de agenda: 

18/02 Televisiemis  

19/02 Saskia BHV cursus 

21/02 Manon BHV cursus 
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Jarig deze week 

02/02 Vigo (groep 8) 

03/02  Sophia (groep 5) 

10/02 Joris (groep 7) 

15/02 Sara (groep 7) 

 

En Rosa was nog jarig op  

14 januari!  

Allemaal een gezellige 

dag gewenst! 

 

Ouderbijdrage Muziekinstituut 

Afgelopen november heeft u allemaal een factuur 

ontvangen voor de vrijwillige ouderbijdrage van 

het Muziekinstituut. Om alle activiteiten uit te 

kunnen voeren is een gezonde financiële 

bedrijfsvoering noodzakelijk. Veel betalingen 

worden niet vergoed door het rijk en hiervoor zijn 

wij afhankelijk van de ouderbijdrage. Voor de 

ouders van groep 5 is het zelfs mogelijk om over 

te gaan tot periodieke schenking. Mocht u daar 

nog vragen over hebben dan kunt u contact 

opnemen met onze penningmeester van het 

bestuur, dhr. Frans Hilders, klik om te mailen.  

NB Een aantal ouders heeft tot op heden nog niet 
betaald, deze ouders ontvangen binnenkort een 
herinnering.  
 
 

Sponsorkliks 
Weet u nog dat u via de site Sponsorkliks 

gemakkelijk het Muziekinstituut kunt sponsoren? 

Ga vanuit www.koorschoolhaarlem.nl/sponsorkliks  

naar bijv. bol.com of booking.com en maak uw 

bestelling, dan gaat er automatisch (en voor u 

kosteloos) een percentage naar het 

Muziekinstituut.  

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 Annemarie . Na ontvangst van het 

ingevulde belangstellingsformulier houden wij u op de 

hoogte van het verdere verloop van de 

aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2018 – 2019.  

Dinsdag 13 februari : Voorleeswedstrijd 
Groep 7 doet ook dit jaar weer mee aan de Nationale 
voorleeswedstrijd. Pita Viëtor is winnaar geworden in 
de klas en gaat nu de strijd aan in de regionale 
voorronde die op dinsdagmiddag 13 februari tussen 
16.00 en 17.30 uur plaatsvindt in de stadsbibliotheek. 
Veel succes Pita! 
 

Flessen inzamelen voor Assisi 

Het krat is al aardig gevuld maar we hopen 

toch op meer lege flessen.Dus lege flessen 

(of statiegeldbonnetjes) kunnen ingeleverd  

worden. Eén keer per week worden de 

flessen ingeleverd en de 

statiegeldopbrengst gaat uiteraard naar 

Assisi.  

 

Open dag 7 april 

Op zaterdag 7 april gaat de grote vlag 

weer uit het zolderraam want dan is de 

open dag van de Koorschool, van 13.30 

uur tot 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 

mailto:f.j.hilders@xs4all.nl?subject=Periodieke%20schenking
http://www.koorschoolhaarlem.nl/sponsorkliks
mailto:a.v.zoest@koorschoolhaarlem.nl?subject=Belangstellingsformulier
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Gezinsviering 4 februari 

“Zondag is er weer een gezellige 

gezinsviering in onze Bavokathedraal. Dit 

keer gaat onze hulpbisschop Mgr. Jan 

Hendriks daar in voor. Hij zal zijn mijter en 

staf gebruiken en uitleggen waarom hij dit 

gebruikt en waar het vandaan komt.  

Aan het einde van de viering volgt er nog 

een bijzondere zegen, die ook wel bekend is 

als de ‘Blasiuszegen.’ De heilige Blasius 

leefde rond 320 na Christus en leefde, net 

als later Franciscus, met de dieren. Het 

verhaal gaat dat hij eens een keer een 

jongetje gered heeft bij wie een visgraat in 

z’n keel was blijven steken. Later werd 

Blasius de heilige die bij keelaandoeningen 

werd aangeroepen. Zijn naamdag is op 3 

februari, vandaar dat rond die dag zijn 

gedachtenis wordt gevierd en de 

Blasiuszegen wordt gegeven tegen 

keelaandoeningen. Het is in onze tijd 

belangrijk dat we, als we er last van 

hebben, gewoon medicijnen gebruiken, 

maar een extra zegen ter bescherming is 

nooit weg! Baat het niet dan schaadt het 

ook niet! 

 Van harte welkom dus zondag om 10.00 

uur! De Meisjescantorij van ons Kathedrale 

Koor zal ons helpen met zingen! En na de 

viering staan en koffie/thee en limonade 

klaar! 

 

Hartelijke groet, Eric Fennis” 

 

  

 

 

 

Matthäus Passion 2018 

Dit jaar zullen we meedoen met twee 

uitvoeringen van de Matthäus Passion.  

De kinderen zingen op 17 maart in Heiloo 

met een generale repetitie op 16 maart 

en op 30 maart in Haarlem met de 

generale repetitie op 29 maart. Er wordt 

nog een verdeling gemaakt. We houden u 

ervan op de hoogte welk kind op welke 

dag gaat zingen.  

 

 

11 februari – Optreden solisten  

Op zondag 11 februari zullen de solisten 

van het Kathedrale Koor een concert 

verzorgen in het  oude kerkje van 

Spaarndam, onder leiding van Sarah 

Barrett en Michelle Mallinger. Het 

concert zal beginnen om 15.00 uur tot 

16.00 uur.  

Kaarten kunnen aan de deur gekocht 

worden. 

De zangers zullen begeleid worden door 

Lennie Kerkhoff achter de piano.  
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Haar lem,  15-02-2018  

Info  nummer 11 

Info 11 … 2018 
 

 
Met nog ruim een week tot de krokusvakantie kunnen we wel 

stellen dat we de griepgolf met elkaar aardig doorstaan hebben. 

We kunnen straks gaan genieten van een week vakantie met 

hopelijk alvast mooi lenteweer.  

In de klassen zijn de Citotoetsen weer achter de rug, de 

voortgangsgesprekken vinden plaats en we zijn met van alles 

bezig. De Olympische Spelen worden met veel enthousiasme 

gevolgd. 

Gisteren hebben we met elkaar stilgestaan bij Aswoensdag, er 

werd gebeden en we hebben nagedacht over de betekenis van de 

40-dagentijd en iedereen die dat wilde kon een askruisje krijgen 

van Eric Fennis. Laten we in deze tijd wat meer aandacht voor 

elkaar hebben.  

Alvast een fijne vakantie voor iedereen, op naar de lente.  

Hartelijke groet, 

Annemarie  

 

Let op! Krokusvakantie start op 23 februari 

om 11.45 uur! 

Assisi 

De tourneecommissie is druk bezig met alle voorbereidingen. Een 

aantal identiteitsbewijzen is al ingeleverd, maar nog lang niet 

allemaal. We willen jullie dus vragen dit zo snel mogelijk alsnog te 

doen, stuur het op naar Carel Weijers.  

 

Whatsapp-afspraken 

We zijn heel blij met onze whatsapp-groepen. Op deze manier 

kunnen we snel informatie en belangrijke mededelingen aan de 

ouders melden. Om het voor iedereen overzichtelijk te houden 

willen graag afspreken dat alleen school of klassenouders / 

ouderraad berichten plaatsen. Als er dingen zijn die de hele groep 

aangaan van andere ouders: overleg even met de leerkracht of dit 

in de whatsapp-groep geplaatst kan worden. Bedankt voor jullie 

medewerking!  
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Agenda 
 

16/02 Bianca jarig  

18/02 Televisiemis 

19/02 Saskia BHV cursus 

21/02 Manon BHV cursus 

23/02 11.45 Krokusvakantie 

Voor in de agenda: 

05/03 Groep 5/6 kinderboekenquiz 

05/03 Eindadviesgesprekken gr.8 

06/03 Eindadviesgesprekken gr.8 

08/03 Tom jarig  

17/03 19:00 Passieconcert  

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

mailto:producent@koorschoolhaarlem.nl?subject=Identiteitsbewijs
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Jarig deze week 

21 feb.  Jill (groep 8) 

25 feb.  Claire (groep 7) 

5 maart  Daniel (groep 6b) 

 

Allemaal een gezellige 

dag gewenst! 

 

 

 

Gymspullen / zwemspullen 
Het valt ons op dat kinderen steeds vaker geen 
gymspullen of zwemspullen bij zich hebben. 
Na de krokusvakantie is de regel: geen spullen 
geen les, maar werken in de klas. We hopen dat u 
eraan denkt de juiste sportspullen mee te geven, 
óók gymschoenen! 
 

Eindadviesgesprekken 5 en 6 maart 
Na een spannende periode vol open dagen is het 
nu tijd dat groep 8 het eindadvies krijgt voor het 
voortgezet onderwijs zodat zij zich kunnen gaan 
inschrijven vanaf 7 maart.  
Samen met hun ouders krijgen de kinderen hun 
eindadvies te horen. Het rooster wordt voor de 
vakantie verspreid.  
 
 

16 februari Bianca en 8 maart Tom 
jarig! 
Op vrijdag 16 februari (morgen dus) vieren we in 
de muziekzaal de verjaardag van Bianca. 
Na de vakantie op donderdag 8 maart gaan we 
zingen voor Tom en heeft groep 8 een feestelijke 

dag in de klas.   

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 Annemarie . Na ontvangst van het 

ingevulde belangstellingsformulier houden wij u op de 

hoogte van het verdere verloop van de 

aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2018 – 2019.  

Maandag 5 maart: Kinderboekenquiz groep 5/6a 
Groep 5/6a doet na de vakantie mee met een 
wedstrijd ‘Leeskilometers maken’ van de Bibliotheek. 
Als start hiervan komen medewerkers van de 
bibliotheek op 5 maart een kinderboekenquiz doen in 
de klas.  
 
 

Flessen inzamelen voor Assisi 

U kunt nog steeds uw lege flessen en 

bonnetje inleveren. Het krat is nu bijna 

vol, na de vakantie hoort u de opbrengst en 

beginnen we opnieuw! 

 

Open dag 7 april 

Op zaterdag 7 april gaat de grote vlag 

weer uit het zolderraam want dan is de 

open dag van de Koorschool, van 13.30 

uur tot 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 

mailto:a.v.zoest@koorschoolhaarlem.nl?subject=Belangstellingsformulier


Avondrepetitie 

 

Pagina 3 van 3   Muzieknieuws      

Matthäus Passion 2018 

Dit jaar zullen we meedoen met twee 

uitvoeringen van de Matthäus Passion.  

De kinderen zingen op 17 maart in Heiloo 

met een generale repetitie op 16 maart 

en op 30 maart in Haarlem met de 

generale repetitie op 29 maart. Er wordt 

nog een verdeling gemaakt. We houden u 

ervan op de hoogte welk kind op welke 

dag gaat zingen.  

Televisiemis 

Aanstaande zondag 18 februari is er een 

televisiemis. Hieronder vinden jullie de 

laatste informatie: 

8.30  Sen. + MK inzingen 

8.45 – 9.45 Doorloop hoogmis 

9.45 – 10.15 Sen. + MK pauze 
Zorg zelf voor een 
tussendoortje 

  

9.30 6/7/8 omkleden in toog 

9.45 6/7/8 inzingen 

  

10.30 Hoogmis voor allen 

11.30 Einde 

Let op! De ingang is via de tuin, de ingang van 

de plebanie aan het Emmaplein, via de 

plebanie naar de crypte. Er zullen wegwijzers 

hangen.  

Denk aan zwarte sokken en schoenen en 

nette haren.  

Kom allemaal luisteren naar deze bijzondere 

Hoogmis 

 

De hoogmis wordt live uitgezongen op NPO 2. 

 

 

Muziek de komende weken 

Zondag 18 februari is de televisiemis (zie 

hiernaast). 

Op zondag 25 februari zingt er geen koor 

en is er een samenzangviering.  

Op zondag 4 maart zingt het 

mannenkoor.  
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Na een heerlijke vakantie zijn wij weer opgeladen voor de 

paasperiode. We gaan een drukke maar bijzondere periode 

tegemoet. Een periode met veel uitdagingen. 

Er wordt van jong en oud een dubbele inzet verwacht maar onze 

bijzondere school is het dubbel en dwars waard. 

Zoals iedereen misschien heeft gelezen, heeft de PO raad besloten 

om op 14 maart te gaan staken. De Koorschool is op deze dag dicht 

en natuurlijk beseffen wij allemaal dat dit voor u als ouders 

gevolgen heeft. Een staking op onze school heeft tot doel de nood 

en zorg te onderstrepen. Het gaat om de toekomst van uw en onze 

kinderen. Goed onderwijs is essentieel voor nu en in de toekomst. 

Fijn weekend en hartelijke groet, 

Annemarie  

Assisi – Informatieavond  

Nog 52 dagen voor vertrek! Het wordt tijd om alle informatie met 

de ouders van alle tourneegangers te delen. Deze avond is gepland 

op woensdag 18 april op de Koorschool in de grote muziekzaal.  

Op zondag 22 april is er na de hoogmis een benefietconcert in de 

kathedraal, waar we alvast een voorproefje zullen geven van het 

programma dat we in Assisi ten gehore zullen brengen.  

 

15 maart – Kangoeroewedstrijd 

Voor het eerst na een flink aantal jaar hebben we ervoor gekozen 

weer mee te doen met de Kangoeroe Rekenwedstrijd. Deze 

wedstrijd is voor iedereen, groep 5/6 en groep 7/8 krijgen hun 

eigen wedstrijdopgaven. De wedstrijddag is op donderdag 15 

maart. Voor meer informatie, ga naar de site 

http://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/ ! 

 

Sponsor de Koorschool gratis!  

De Koorschool doet mee met SponsorKliks. Iedereen die wel eens 

online winkelt kan ons nu gratis sponsoren. Van elke online 

bestelling die u bij de aangesloten winkels doet, ontvangt de 

koorschool een kleine commissie. En het aanbod aan winkels is 

ontzettend groot. Van bol.com tot Zalando en van Coolblue tot 

Wehkamp. Kijk voor meer info op 

koorschoolhaarlem.nl/sponsorkliks en shoppen maar! 
 

 

 

 

Inhoud 

Voorpagina  1 

Schoolnieuws                          2 

Muzieknieuws 3 

Agenda 
 

13/03 Verg. fondswerving 

 bestuursvergadering 

14/03 Onderwijsstaking  

 Carel Weijers jarig 

15/03 Kangoeroe rekenwedstrijd 

16/03 Repetitie MP Heiloo 

17/03 Uitvoering MP Heiloo 

Passieconcert 

20/03 MR vergadering 

22/03  info 13 uit 

 

Voor in de agenda: 

23/03  Rapport 2  

29/03 Paasontbijt 

03/04 studiedag, kinderen vrij 

05/04 verkeersexamen groep 7 

06/04 schoonmaakochtend 

07/04 OPEN DAG 

18/04 Informatieavond Assisi 

22/04 Benefietconcert Assisi 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

http://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/
http://bol.com/
http://koorschoolhaarlem.nl/sponsorkliks
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Jarig deze week 

14 maart Vanna ( groep 8) 

 

Een gezellige dag Vanna! 

 

 

 

Eindadviesgesprekken 5 en 6 maart 
 
De eindadviesgesprekken hebben plaatsgevonden 
en deze week gaan de kinderen zich opgeven op 
de school van hun keuze. Nu allemaal duimen dat 
iedereen wordt ingeloot. 
 

 
 
 
Wedstrijd Leeskilometers in groep 5/6 
 
Op maandag 12 maart start groep 5/6a met de 
wedstrijd Leeskilometers vanuit de Bibliotheek. 
Afgelopen maandag hebben we al een 
kinderboekenquiz gedaan en vanaf maandag gaan 
de kinderen thuis en op school zoveel mogelijk 
bladzijden lezen en daarmee zoveel mogelijk 
leeskilometers maken. De klas in Haarlem die de 
meeste leeskilometers maakt, wint een bezoek 

van een echte kinderboekenschrijver!  

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 Annemarie . Na ontvangst van het 

ingevulde belangstellingsformulier houden wij u op de 

hoogte van het verdere verloop van de 

aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2018 – 2019.  

 

Flessen inzamelen voor Assisi 
De flessen zijn ingeleverd, het was een 

waar feestje om met groep 8 met 5 grote 

volle vuilniszakken naar de supermarkt te 

lopen en daar de flessen in de automaat te 

stoppen. De opbrengst was € 74, 80.Wij 

zijn er blij mee en gaan proberen het krat 

weer vol te krijgen. 

 

Open dag 7 april 

Op zaterdag 7 april gaat de grote vlag 

weer uit het zolderraam want dan is de 

open dag van de Koorschool, van 13.30 

uur tot 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. 

mailto:a.v.zoest@koorschoolhaarlem.nl?subject=Belangstellingsformulier
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Matthäus Passion 2018 
Voor de vakantie hebben alle kinderen 

die meedoen aan de uitvoeringen van de 

Matthäus Passion een schema ontvangen. 

Zoals u heeft gemerkt zingt groep 6 dit 

jaar geen Matthäus Passion. Dit is 

meestal zo, maar vorig jaar is groep 6 

ingezet vanwege het grote aantal 

uitvoeringen dat we toen hadden. Ze 

repeteren al wel mee, zodat ze volgend 

jaar al een goede basis hebben.  

Op 16 en 17 maart (Heiloo) zijn echt nog 

rij-ouders nodig. Meldt u aan bij 

Annemarie. 

 

Passieconcert 17 maart 

Op zaterdag 17 maart om 19.00 uur zingt 

de Bavocantorij het Passieconcert in de 

kathedraal.  

Met werken van o.a. Poulenc, Kuhnau en 

Purcell zal de Bavocantorij een mooie 

invulling geven aan de passietijd.  

Kaarten à €10,- (in voorverkoop) zijn hier 

verkrijgbaar, aan de deur zijn kaarten 

€12,50. Kinderen t/m 12 jaar hebben 

gratis toegang.  

 

 

 

Muziek de komende weken 

Zondag 11 maart zingt de Capella 

Puellarum de hoogmis en op zondag 18 

maart het Mannenkoor.  

 

Assisi repetitie  

op donderdag 26 april gaat er een extra                                        

repetitie voor Assisi plaatsvinden.  

noteer deze datum alvast in jullie 

agenda. 

mailto:a.v.zoest@koorschoolhaarlem.nl?subject=Aanmelden%20rijouder%20Heiloo
http://www.bavoconcert.nl/

