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Info 1  2018 - 2019 

Haar lem,  06-09-2018 

Info  nummer 1 

Info 1 

 

Maandagochtend stond iedereen weer klaar om alle uitgeruste 

kinderen te verwelkomen op het schoolplein, waar de banner met 

alle namen uit het raam hing. Voor sommigen was het heel 

spannend, maar de meesten stonden te trappelen van ongeduld en 

hadden er zin in. Iedereen voelt zich al aardig op zijn of haar plek 

in de nieuwe klassen.  

We hebben er allemaal weer veel zin in om er een prachtig 

schooljaar en koorseizoen van te gaan maken.  

Fijn weekend en hartelijke groet,  

Annemarie 

 

16 september: Afscheid Eric Fennis 

Op zondag 16 september start het nieuwe  

koorseizoen en de hoogmis staat in teken van het afscheid van Eric 

Fennis. Na afloop van de mis is er gelegenheid Eric de hand te 

schudden bij een lichte lunch.  

We hopen u daar allemaal te mogen begroeten. Door dit afscheid 

hebben wij besloten de eerder genoemde familiedag niet door te 

laten gaan. 

In de bijlage vindt u de uitnodiging voor het afscheid.  

NB. Groep 5 en hun ouders zijn ook van harte welkom om deze mis 

en receptie bij te wonen!  

 

Nieuwgeborene: Tijs!  

Op 7 augustus is Bianca bevallen van een zoon: Tijs. Alles gaat goed 

met moeder en zoon, en grote broer Daan is ook heel trots! We 

willen Bianca, Peter en Daan veel geluk wensen hun nieuwe zoontje 

en broertje!  
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Agenda 
 

10/09 Start instrumentlessen 

10/09 Fondsenwerving 

Bestuursvergadering 

12/09  Luizenpluis 

 Start Jantje Beton 

16/09 Afscheidsmis Eric 

Fennis 

17/09 Deze week: 

startgesprekken alle 

groepen 

19/09 groep 6b/7, uitstapje 

naar Kunstfort, 

Vijfhuizen 

20/09  Info 2 

 
Voor in de agenda 

 

27/09 Schoolfotograaf 

 Informatieavond  

27/09 Einde Jantje Beton 

13/10 kerkenveiling   

 

 

 

 

 

                                           

 



 

 Gym en schoolzwemmen 

 Dit jaar zijn gym en zwemmen als volgt ingedeeld: 

Vrijdag: Groep5/6a en 6b/7 gym 

Donderdag: 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 schoolweek 

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.  

 

Kapelaan Johannes van Voorst 

Afgelopen vrijdag 31 augustus heeft Kapelaan 

Johannes kennisgemaakt met het gehele team. 

Hij zal de catecheselessen van Eric Fennis 

overnemen en zal vanaf 18 september 

maandelijks in de klassen komen.  
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Jarig deze week 

We willen alle kinderen die in de 

vakantie jarig zijn geweest nog van 

harte feliciteren! 

 

 

Overblijven schooljaar 2018-2019 

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 € 170, 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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Jantje Beton: 12 t/m 26 sept. 

Zoals ieder jaar gaan de kinderen weer 

loten verkopen voor Jantje Beton. Een 

deel van de opbrengst mogen we 

gebruiken voor buitenspeelmateriaal en 

de andere helft gaat naar Jantje Beton 

zelf.  

Op woensdag 12 september krijgen alle 

kinderen een boekje met 10 loten mee 

naar huis. Dit jaar is ervoor gekozen dat 

kinderen niet meer met contant geld 

over straat gaan; de loten zijn alleen 

maar te koop d.m.v. een eenmalige 

machtiging.  

Adressen 

Mocht er in de vakantie iets zijn 

gewijzigd als het adres, telefoonnummer 

of emailadres, wilt u dit dan zo snel 

mogelijk aan Juliette doorgeven? Dan 

kunnen wij de adressenlijst echt up-to-

date maken (ook koorleden!). Klik hier 

om te mailen.  

Volgende week willen wij de 

adressenlijst gaan verspreiden onder de 

leerlingen en de koorleden.  

Plastic 

Op school zijn wij ons er ook bewust van 

dat een beter milieu bij jezelf begint en 

dat willen we ook graag meegeven aan 

de kinderen. Naast papier, zamelen we 

nu ook plastic apart in. We proberen de 

kinderen zich ervan bewust te maken 

hoe je je eigen plasticgebruik kunt 

verminderen en zullen er tussendoor ook 

aandacht aan besteden. 

12 oktober: Kerkveiling 

Op vrijdag 12 oktober zal in de plebanie 

van de kathedraal weer de kerkenveiling 

plaatsvinden en net als vorig jaar 

werken wij daar als Koorschool aan mee. 

Voor de vakantie hebben de leerlingen 

van groep 7 en 8 al loten verkocht.  

We vragen u of u thuis uw huis wilt 

opruimen en interessante goederen die u 

tegenkomt misschien wilt aanbieden 

voor de veiling. U kunt deze bij 

Annemarie inleveren. We hopen op veel 

veilkavels.  

mailto:secretariaat@koorschoolhaarlem.nl?subject=Wijziging%20adres/telefoon/email
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Eerste KK- repetitie 

Vrijdag 7 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 

Net als afgelopen jaren hebben wij de 

ouders ingedeeld om ‘op te passen’ 

tijdens de vrijdagavondrepetities. U 

wordt ook dit jaar weer ingedeeld en 

mocht het niet uitkomen verwachten we 

dat ouders zelf onderling ruilen en dat 

aan ons doorgeven via 

secretariaat@koorschoolhaarlem.nl 

 

 

 

16 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 10 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. 

 

 

 

https://koorschoolhaarlem.nl/de-koren/dienstrooster/
mailto:secretariaat@koorschoolhaarlem.nl


 

 

 

 

  

 

 

Na 10 jaar gebruik van de methode “Jongleren” in de solfègelessen op de Koorschool, hebben wij 

bedacht dit jaar over te stappen op een nieuwe methode: “Nachtegaal”. Deze methode is 

eigentijds, aantrekkelijk voor de leerlingen en geeft ons de mogelijkheid de lesvorm en –inhoud 

beter aan te passen op het individuele niveau van elke leerling.  

Wat blijft hetzelfde in het kort:   

- De kinderen krijgen wekelijks huiswerk mee (elke dag 10 minuten) 
- De kinderen kunnen thuis zelfstandig werken met hun solfègeboek 

 

Wat verandert er in het kort: 

- Alle kinderen maken van jongs af aan gebruik van een stemvork 
- Er worden nieuwe boeken aangeschaft 
- Het boek wordt eigendom van de leerlingen en deze moeten elke dinsdag mee naar school 

en weer mee naar huis 
- De lesgroepen worden kleiner (4 leerlingen per les) 
- De lessen worden individueler en de leerlingen zijn zelfstandig aan het werk 

 

“Nachtegaal” bestaat uit 4 delen, deel 5 is in de maak. Wij verwachten dat elke leerling op de 

Koorschool de eerste drie delen zal gebruiken. Niet alle leerlingen beginnen bij deel 1; uiteraard 

gaan de meer gevorderde leerlingen direct beginnen in deel 2 of 3. De komende week zullen we 

in een pilot toetsen welk boek er per leerling passend is. Daarna krijgt iedere leerling de 

opdracht een boek aan te schaffen via ons secretariaat, waar we korting geven op de normale 

aankoopprijs. Ook is het de bedoeling dat de leerlingen die dat nog niet hebben een stemvork 

(A440 hz) aanschaffen voor thuisgebruik. Een stemvork is bijvoorbeeld te krijgen bij Alphenaar 

aan de Kruisweg in Haarlem.  

Volgende week starten de lessen met deze nieuwe methode. De kinderen kunnen hun boek 

ophalen bij het secretariaat als zij een envelop met €18,- meenemen naar school.  

Tijdens de informatieavond op 26 september zal de methode ook aan bod komen. 
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https://alphenaar.com/
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Info 2  2018 - 2019 

Haar lem,  20-09-2018 

Info  nummer 2 

Info 2 
 

Wat een bijzonder weekend was dit waarin we officieel afscheid 

hebben genomen van Eric Fennis. Hij blijft nog betrokken bij het 

Muziekinstituut maar zal voor ons niet meer ‘het gezicht’ op de 

Koorschool zijn. We wensen Eric een prachtige tijd in Amsterdam 

toe.  

Vanaf de eerste week komen we met de hele school iedere 

woensdag een kwartiertje bij elkaar om het over algemene dingen 

te hebben, zoals het buiten spelen, de regels in de klas en school, 

omgang met elkaar en wat verder tussendoor komt. We willen de 

school met elkaar dragen en dit ook met de kinderen bespreken en 

zij mogen ook dingen aan de hele school vertellen als zij dit 

willen. Tot nu toe zijn dit kostbare momenten met elkaar en daar 

gaan we ook zeker mee door.  

Fijn weekend en hartelijke groet,  

Annemarie  

 

    Ouders gezocht! 

In diverse geledingen zijn we op zoek naar ouders:  

- Bestuur: secretaris 

- MR: één lid van de oudergeleding 

- OR: drie ouders 

- Fondsenwerving: één / twee ouder(s) 

Deze organen vergaderen maandelijks op vaste momenten.  

U kunt voor meer informatie terecht bij Annemarie. 
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Muzieknieuws 3 

Agenda 
 

26/09 Informatieavond 

 Einde Jantje Beton 

27/09 Schoolfotograaf  

01/10 Workshop groep 8 

 Cultuurmenu 

03/10 Start kinder-

boekenweek 

04/10 Info 3 uit 

 

08/10 Studiedag (BHV) 

 Kinderen vrij 

09/10 Fondsenwering / PR 

 Bestuursvergadering 

12/10 kerkenveiling   

16/10 OR vergadering 

19/10 11.45 School uit 

 Start herfstvakantie 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 



 

  

 

Adressenlijst 

De adressenlijst is dit jaar in twee delen 

uitgedeeld: een lijst voor de kinderen van de 

Koorschool en een lijst voor de senioren en 

mannen. Van ouders die hebben aangegeven 

niet hun gegevens in de adressenlijst te willen 

hebben, worden alleen de voornaam en 

achternaam van het kind in de klassenlijst 

vermeld.  

Na de jaarvergadering (2 november) ontvangt 

iedereen nog de lijst van het bestuur, MR, OR 

en CKK.  
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Jarig deze week 

21/09 Laurentia (groep 5) 

26/09 Oscar (groep 6) 

30/09 Cato (groep 5) 

01/10 Branko (groep 7) 

01/10 Benjamin (groep 8) 

 

 

Overblijven schooljaar 2018-2019 

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 € 170, 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. 

Op dit moment hebben 30 kinderen 

betaald, nog 33 te gaan!  

Het overblijfgeld is bestemd voor twee 

doeleinden: de overblijfkrachten krijgen 

een vaste vergoeding per keer (voorheen 

de ouders, nu de leerkrachten, zij werken 

in hun pauze) en er wordt met regelmaat 

(buiten)speelmateriaal van gekocht.  

26 september: Informatieavond 

Op woensdag 26 september is de jaarlijkse 

informatieavond. De planning is als volgt:  

19.00  Inloop in de refter met koffie en thee 

19.15 Introductie Kapelaan Johannes  

19.45 Uitleg nieuwe solfègemethode  

20.00 Ouders naar de klassen 

20.45 Groep 5 uitleg periodiek schenken door 

de penningmeester van het bestuur, Frans 

Hilders. 

Overige ouders: borrel in de refter. 
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Gastgezinnen voor Mahler 

gezocht  

Mist u deze krokusvakantie het 

vakantiegevoel omdat u door het 

Mahlerproject niet op vakantie kunt? 

Geen zorgen! Het Hannover Knabenchor 

komt naar Nederland om ook aan dit 

project mee te doen en zoekt voor 50 

jongens gastgezinnen van 21 februari tot 

en met 24 februari (3 nachten). Op die 

manier kunt u toch nog uw Duitstalige 

vaardigheden oppoetsen en Duitse 

delicatessen bereiden. Lotte Castelijns is 

de coördinator en u ontvangt spoedig van 

ons meer informatie. Maar u kunt zich 

natuurlijk wel alvast opgeven door een 

mailtje te sturen naar 

info@koorschoolhaarlem.nl . 

Wij hebben in het verleden ook vaak 

mogen overnachten bij gastgezinnen in 

binnen- en buitenland en dit levert 

onvergetelijke herinneringen op voor het 

gastgezin en de gastzangers. Als er op 

ons zo’n beroep wordt gedaan doen wij 

hier dan ook graag hard ons best voor. 

 

 

 

 

Muziek deze week 

Zondag 23 september zingt de Capella 

Puellarum (CP) o.l.v. Rens Tienstra. Op 

deze zondag wordt het nieuwe 

pastorale team gepresenteerd. 

Op zaterdag 29 september is het 

slotconcert van de orgelserie, waar de 

senioren en mannen (Sen+MK) van het 

Kathedrale Koor zullen zingen.  

Op zondag 30 september zingt het 

Mannenkoor (MK) o.l.v. Sanne 

Nieuwenhuijsen.  

12 oktober: Kerkveiling 

Op vrijdag 12 oktober zal in de plebanie 

van de kathedraal weer de kerkenveiling 

plaatsvinden en net als vorig jaar 

werken wij daar als Koorschool aan mee. 

Voor de vakantie hebben de leerlingen 

van groep 7 en 8 al loten verkocht.  

We vragen u of u thuis uw huis wilt 

opruimen en interessante goederen die u 

tegenkomt misschien wilt aanbieden 

voor de veiling. U kunt deze bij 

Annemarie inleveren. We hopen op veel 

veilkavels.  

Wist u dat… 

… in het Kathedrale Koor drie 

leerlingen meezingen zonder 

witte superplie? Deze drie, Alma, 

Chrisje en Bram zijn dit 

schooljaar gestart in groep 6 en 

zingen mee als ‘probationer’ 

totdat zij officieel geïnstalleerd 

worden.  

mailto:info@koorschoolhaarlem.nl
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Info 3  2018 - 2019 

Haar lem,  04-10-2018  

Info  nummer 3 

 
Terwijl op school alles doorgaat, stonden wij als team de afgelopen week 

regelmatig even stil bij het overlijden van Lisa Mickers-Hilders, oud-

leerling van onze school. Zij is de dochter van Frans Hilders, onze 

penningmeester van het bestuur en zusje van Juliette, onze secretaresse 

op school en koorlid Paul. Na een ziekbed is zij toch vrij plotseling 

overleden. Afgelopen woensdag is onder grote  belangstelling afscheid 

van haar genomen. Ons koor heeft daar een mooie bijdrage aan kunnen 

leveren.  

Wij wensen al haar dierbaren veel sterkte in de ongetwijfeld moeilijke tijd 

die nu komen gaat.  

Hartelijke groet,  

 

Annemarie van Zoest 

 

Kinderboekenweek 
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar ‘Kom erbij!’ over 

vriendschap. Dinsdag heeft het team mooie nieuwe boeken 

gekocht en die liggen te shinen in de tussenhal. We zullen uit 

één boek iedere dag aan de hele school voorlezen en in de klas 

zullen we ook tijd besteden aan de kinderboekenweek.  

Kinderboekenweek 2 

Op dinsdag 9 oktober gaan kinderen hun eigen, oude, 

kinderboeken verkopen. Dit vindt plaats van 14.00 tot 14.30. De 

kinderen hebben dinsdag een brief meegekregen. Ouders zijn óók 

van harte welkom om langs te komen, kinderen mogen maximaal 

€5,- meekrijgen en ieder boek kost €1,-. Het geld dat de 

kinderen verdienen is voor henzelf.  

Parkeren rondom de school 

Tijdens het halen en brengen naar school en de repetities 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 goed op letten dat de kinderen veilig op school 

en de repetities kunnen komen.  

 

 

 

Inhoud 

Voorpagina  1 

Schoolnieuws                          2 

Muzieknieuws 3 

Agenda 
4/10  Start kinderboekenweek 

9/10 Fondsenwerving verg. 

 Bestuursvergadering 

10/10 Studiedag team 

Kinderen vrij 

12/10 kerkenveiling  

einde kinderboekenweek 

13/10 Bavocantorij naar 

Antwerpen tot 14/10 

18/10 8.30 uur openbare 

muziekles groep 5 

MR vergadering 

 

Voor in de agenda 

18/10 info 4 uit 

19/10  11.45 Start herfst 

vakantie t/m 28 oktober 

02/11 15.00 Jaarvergadering  

OR / MR (met 

kinderopvang) 
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Jarig deze week 

04/10 Dante (groep 6) 

 

 

 

 

Studiedag woensdag 10 oktober 

Tijdens de studiedag zal het hele team 

(school en muziek) een BHV cursus 

volgen. Zo weet iedereen hoe te 

handelen bij calamiteiten. Tot nu toe 

werd dit gedaan door twee teamleden, 

maar gezien de vele parttimers en 

buitenactiviteiten is het goed dat 

iedereen deze cursus krijgt.  
 

 

Kerkenveiling 12 oktober 
We hebben nog geen producten ontvangen die we 

kunnen aanbieden op de veiling. Alleen als we vanuit 

de Koorschool kavels inleveren, krijgen wij een deel 

van de opbrengst. We zijn echt benieuwd welke 

pareltjes u nog kunt opdiepen uit schuren of van 

zolders, waar iemand anders erg gelukkig van zal 

worden!  

Geen kavels ingeleverd maar wel zin in een gezellige 

avond? De kerkenveiling vindt plaats op vrijdag 12 

oktober om 19.30 uur in de plebanie van de 

kathedraal.  

Jaarvergadering OR / MR 

Op vrijdagmiddag 2 november om 15.00 

uur zal de jaarvergadering 

plaatsvinden. Tijdens deze vergadering 

worden de financiën en het jaarverslag 

van de MR en de OR besproken en 

verantwoord. Voor de kinderen is er 

wat lekkers en ‘kinderopvang’. 

Na de vergadering (die nooit lang duurt) 

is er een hapje en een drankje in de 

refter.  

Er wordt door de MR en OR veel tijd 

besteed aan het voorbereiden van deze 

vergadering (die overigens verplicht is 

vanuit de statuten). We stellen het echt 

enorm op prijs als u hierbij aanwezig 

kunt zijn.  

 



 

Avondrepetitiei 
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Muziek de komende weken  

Zondag 7 oktober zingt het volledige 

Kathedrale Koor tijdens het Bavofeest. 

Zondag 14 oktober zingt het schoolkoor 

onder leiding van Sarah Barrett. 

Dat weekend gaat de Bavocantorij op 

uitnodiging naar Antwerpen. Ze slapen 

daar bij gastgezinnen en zullen een 

paar mooie missen en concerten zingen.  

 

Gastgezinnen Hannover Knabenchor 

Na onze vorige oproep heeft een aantal 

ouders gereageerd, maar nog niet alle 

jongens hebben een slaapplaats in de 

krokusvakantie (van 21 t/m 24 

februari). Misschien goed om te weten: 

de jongens mogen niet in hun eentje in 

een gastgezin, minstens met twee en in 

een eigen kamer (niet bij eigen 

kinderen op de kamer).  

Openbare muziekles groep 5 

Na een paar weken waarin de kinderen 

veel geleerd hebben, staan zij de 

popelen om dit allemaal aan hun ouders 

te laten horen en zien. De les duurt van 

8.30 uur tot 9.00 uur met aansluitend 

nog een kop koffie in de refter. We (en 

de kinderen) hopen op zoveel mogelijk 

ouders! 

 

 

Foto’s installatie- en afscheidsmis 

Het is alweer even geleden maar de 

foto’s die zijn gemaakt tijdens de 

afscheids- en installatiemis van het 

vorige schooljaar staan online. Via deze 

link kunnen ze worden gedownload.  

 

 

 

 

 

 

 

https://hansguldemond.wetransfer.com/downloads/2ed29c2c2c76e3877727121f2d8cf56620180930072738/fdb4ee8265132a26e6700e399348371020180930072739/467dfa
https://hansguldemond.wetransfer.com/downloads/2ed29c2c2c76e3877727121f2d8cf56620180930072738/fdb4ee8265132a26e6700e399348371020180930072739/467dfa
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Info 4  2018 - 2019 

Haar lem,  18-10-2018  

Info  nummer 4 

Wat hebben we weer een gezellige tijd achter de rug. De 

kinderboekenweek was een groot succes en zeker toen de 

kinderen als echte handelaars hun eigen boeken mochten 

verkopen. Ook de Bavocantorij heeft genoten van een muzikaal 

en gezellig weekend in Antwerpen en kunnen terugkijken op een 

minitournee.  

Terwijl de kinderen een gezellige vrije dag hadden, hebben wij 

ons vermaakt met reanimatie, beademing en brandjes blussen 

tijdens onze BHV-cursus. De school is tien BHV’ers rijker!  

Reden genoeg om vanaf vrijdag 11.45 uur goed te gaan genieten 

van een heerlijke week herfstvakantie. We zien iedereen weer 

op maandag 29 oktober!  

Hartelijke groet, Annemarie  

 

Informatie lezen 

Door vragen die wij van ouders krijgen merken we dat de 

informatie niet door iedereen evengoed gelezen wordt. Wij 

begrijpen dat het, zeker voor nieuwe ouders, af en toe wat veel 

is. Maar zeker op onze school met alle organisatie, is het echt 

belangrijk dingen goed te lezen en te noteren in uw agenda. In 

de agenda aan de linkerkant van deze pagina staan alle 

activiteiten met data en tijd. In de rest van de info worden deze 

activiteiten indien nodig toegelicht. Als er onverwachte dingen 

tussendoor komen gebruiken wij de Whatsapp-groepen, maar in 

principe staan in de info (en in de jaarplanner op papier) de 

belangrijkste informatie. Voor repetities en optredens is alles te 

vinden in het dienstrooster, waar we op de muziekpagina 3 een 

uitleg over geven.  

Luizenpluis 

De woensdag na de herfstvakantie is er weer luizenpluis. Namens 

de ouderraad willen we iedereen vragen, onder het genot van 

een kopje koffie van ons nieuw koffiezetapparaat, te komen 

helpen zodat de luizen snel gevangen kunnen worden. We 

beginnen direct om 8.30 uur.  

Schoolfoto’s 

De schoolfoto’s waren dit jaar erg snel klaar! Voor de 

herfstvakantie willen we graag het geld (€12,50 voor het 

portretmapje en €7,50 voor eventuele broers/zussenfoto’s), óf 

het nog gesloten zakje weer terug. Dan kunnen wij het weer aan 

de fotograaf teruggeven.  

 

 

Inhoud 

Voorpagina  1 

Schoolnieuws                          2 

Muzieknieuws 3 

Agenda 
19/10  11.45 Start herfst 

vakantie t/m 28 oktober 

30/10 Kapelaan Johannes in de 

klassen 

02/11 15.00 Jaarvergadering  

OR / MR (met 

kinderopvang) 

 

Voor in de agenda: 

08/11 Info 5 uit 

11/11 Sint Maarten 

13/11 Sarah jarig 

16/11 School in Sint Sfeer  

17/11 Sint in het land 

28/11 Team ’s middags cursus 

 

 

 

                                           

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastgezinnen Hannover Knabenchor 

Na onze vorige oproep heeft een aantal ouders gereageerd, maar nog niet alle jongens hebben 

een slaapplaats in de krokusvakantie (van 21 t/m 24 februari). Misschien goed om te weten: de 

jongens mogen niet in hun eentje in een gastgezin, minstens met twee en in een eigen kamer 

(niet bij eigen kinderen op de kamer). Lotte Castelijns (de moeder van Lieve) en Tom Swart 

gaan dit coördineren. 
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Jarig deze week 

19/10 Olivier (gr 5)  

20/10 Lieve (gr 7) 

01/11  Doris (gr 7) 

 

 

 

Jouw like is veel waard! 

We zijn een unieke, maar kleine school. 

Daarom is het belangrijk om zichtbaar 

te worden in Haarlem en zo nieuwe 

leerlingen aan te trekken. Jij kunt 

meehelpen door onze Facebook- en 

Instagram te liken / delen. Want als nét 

de buurvrouw van je collega met een 

muzikaal kind in groep 4 hoe leuk het 

bij ons is… kan dat zomaar één van 

onze nieuwe leerlingen van 2018 – 2019 

worden.  Bezoek onze Facebook of 

Instagram pagina!  

 

 
 

 

Gym- en zwemspullen 

Na elke gym- of zwemmiddag blijven er tassen hangen. 

Zeker voor de zwemspullen maar ook voor de 

gymspullen is het belangrijk dat ze elke week even 

gewassen worden. Bovendien wordt onze school ook 

door veel andere koren gehuurd en gebruikt en dan is 

het prettig dat er niet overal gymtassen rondslingeren. 

Willen jullie erop letten dat de zwemtassen op 

donderdag en de gymspullen op vrijdag weer mee naar 

huis gaan? Bedankt! 

Jaarvergadering OR / MR 

Op vrijdagmiddag 2 november om 15.00 

uur zal de jaarvergadering 

plaatsvinden. Tijdens deze vergadering 

worden de financiën en het jaarverslag 

van de MR en de OR besproken en 

verantwoord. Voor de kinderen is er 

wat lekkers en ‘kinderopvang’. Tijdens 

deze vergadering worden de nieuwe 

MR- en OR-leden voorgesteld.  

Na de vergadering (die nooit lang duurt) 

is er een hapje en een drankje in de 

refter.  

Er wordt door de MR en OR veel tijd 

besteed aan het voorbereiden van deze 

vergadering (die overigens verplicht is 

vanuit de statuten). We stellen het echt 

enorm op prijs als u hierbij aanwezig 

kunt zijn.  

 

https://www.facebook.com/koorschoolhaarlem/?ref=bookmarks
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Uitleg dienstrooster 

We merken dat (nieuwe) ouders het dienstrooster soms wat lastig te lezen vinden, heel 

begrijpelijk! Daarom hier een korte uitleg.  

In welk koor zingt mijn kind?  

Meisjes in groep 6, 7, 8 en de eerstejaars senioren (brugklas) zingen in: 

- De Meisjescantorij (MC), het Schoolkoor (SK) en het Kathedrale Koor (KK) 

 

Jongens in groep 6, 7, 8 en de eerstejaars senioren (brugklas) zingen in: 

- Het Jongenskoor (JK), het Schoolkoor (SK) en het Kathedrale Koor (KK) 

 

Groep 5 zingt in geen enkel koor (behalve tijdens de installatiemis aan het einde) en geeft als 

groep soms een optreden, dan staan ze in het dienstrooster als ‘Groep 5’.  

Wat lees ik in het dienstrooster?  

In het dienstrooster staan de repetities voor de maandagen (alleen de middelbare scholieren en 

MK), de vrijdagen (alle zangers vanaf groep 6) en de uitvoeringen op zondag en eventuele andere 

uitvoeringen.  

Als er samenzang staat, betekent dit dat de koren niet zingen, dit is een mis waar de parochie 

zelf, ‘samen’, zingt. Dit is meestal in de vakanties. 

Bij sommige uitvoeringen staat er achter een koor ‘-6’. Dit betekent dat het hele betreffende 

koor moet zingen, behalve groep 6 (a en b).  

Afmelden 

Mocht het onverhoopt voorkomen dat een kind niet bij een repetitie of mis aanwezig kan zijn, is 

het de bedoeling dat u het kind afmeldt. Helemaal onderaan het dienstrooster (net boven de 

‘legenda’, staat een grote rode knop ‘Afmelden voor de repetitie’. Als u hierop klikt opent er een 

contactformulier waarmee u uw kind kunt afmelden. Uiteraard verwachten wij dat alle zangers 

op repetities en uitvoeringen aanwezig zijn. (Slaap)feestjes,sporttrainingen en verjaardagen zijn  

Geen reden om af te melden. 

We hopen dat het op deze manier wat duidelijker wordt voor iedereen!  

 

Muziek de komende weken 

Zondag 21 en 28 oktober is het herfstvakantie, dan wordt er niet door de koren gezongen.  

Op 1 november zingt het Mannenkoor voor Allerheiligen, op 2 november de Bavocantorij voor 

Allerzielen. 

Op zaterdag 3 november zingt de Bavocantorij tijdens het Militair Requiem in Best en op zondag 

4 november zingt de Meisjescantorij de hoogmis.  
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Info 5  2018-2019 

Haar lem,  08-11-2018  

Info  nummer 5 

 

Afgelopen vrijdag hadden we een grote opkomst tijdens de 

jaarvergadering. We hebben afscheid genomen van een drietal 

ouderraadsleden en één MR-lid. Het was een nuttige middag 

waarin meedenkende ouders goede ideeën hebben aangedragen 

waar wij zeker mee aan de slag gaan.  

In de klas zijn we met de Sint Maarten lampions bezig en dat 

voelt altijd als ‘start’ voor de feestelijke periode die gaat 

komen, Sinterklaas, advent, Kerst, we kijken ernaar uit!  

Een gezellige Sint Maarten, 

Hartelijke groet, 

Annemarie 

Sinterklaas op de Koorschool 

Over anderhalve week komt Sinterklaas weer in het land. Altijd 

een spannende tijd. Niet alleen voor de ‘kleintjes’, maar groep 8 

is stiekem ook altijd nog wel een beetje onder de indruk als Sint 

en zijn Pieten de school inkomen.  

Wat doen we op school met Sinterklaas?  

Op vrijdag 16 november zijn alle ouders uitgenodigd om de 

school te komen versieren in ‘Sintsfeer’. Onder het genot van 

koffie en een speculaasje wordt er ieder jaar weer iets prachtigs 

van gemaakt!  

Op maandag 19 november trekken we in alle klassen lootjes 

voor de surprises op 5 december. In de klassen wordt dit 

uitgelegd en groep 5 zal voor de zekerheid een brief meekrijgen 

waarin alles stap voor stap staat beschreven. Oefen maar alvast 

met dichten! 

Op donderdag 29 november gaan we met de hele school 

schoentje zetten bij de haard. Die week vanaf maandag mogen 

de kinderen hun schoen al meenemen en bewaren in de klas, 

zodat er geen vergeten schoenen en teleurgestelde kinderen 

zijn.  

Op woensdag 5 december vieren we Sinterklaas in de klassen 

met surprises en krijgen we hopelijk bezoek van Sint en Piet! De 

kinderen zijn gewoon om 12.30 uur uit, en kunnen genieten van 

een lekker lange Sinterklaasmiddag en –avond.  

De volgende dag begint school gewoon om 8.30 uur. Wij kijken 

al uit naar deze gezellige, knusse tijd.  

 

 

Inhoud 

Voorpagina  1 

Schoolnieuws                          2 

Muzieknieuws 3 

Agenda 
11/11 Sint Maarten 

13/11 Sarah jarig 

 Verg. Fondsenwerving 

 Verg. Bestuur 

16/11 School in Sint Sfeer  

17/11 Sint in het land 

22/11 Onderwijsmarkt Zuid 

Info 6 uit 

23/11 Onderwijsmarkt Noord  

 

Voor in de agenda: 

27/11 Groep 5/6a  naar het 

Archeologisch Museum 

 Vergadering CKK 

28/11 Team ’s middags cursus 

 Voorspeelavond  
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9 november Douwe (gr 6) 

 

 

 

 

Jouw like is veel waard! 

We zijn een unieke, maar kleine school. 

Daarom is het belangrijk om zichtbaar 

te worden in Haarlem en zo nieuwe 

leerlingen aan te trekken. Jij kunt 

meehelpen door onze Facebook- en 

Instagram te liken / delen. Want als nét 

de buurvrouw van je collega met een 

muzikaal kind in groep 4 hoe leuk het 

bij ons is… kan dat zomaar één van 

onze nieuwe leerlingen van 2018 – 2019 

worden.  Bezoek onze Facebook of 

Instagram pagina!  

 

 
 

 

Twee rapporten dit schooljaar 

We merken al een paar jaar dat het systeem van drie 

rapporten (november, maart en juli) niet meer past bij 

onze manier van werken. Onze plannen lopen tot 

januari, we hebben andere gesprekken, we werken toe 

naar citotoetsen etc. Daarom hebben we dit jaar als 

pilot besloten twee rapporten uit te geven: een na de 

citotoetsen in januari en het tweede rapport aan het 

einde van het schooljaar. Na beide rapporten voeren 

we met iedereen voortgangs- en eindgesprekken.  

Scholenmarkt groep 8 

De kinderen van groep 8 krijgen vrijdag 

het Brugboek mee naar huis waarmee 

ze zich – samen met hun ouders – alvast 

kunnen oriënteren.  

Voor meer informatie kunnen zij 

terecht op www.brugweb.nl . 

Op donderdag 22 november van 19.00 

tot 21.00 houdt het Voortgezet 

onderwijs van Haarlem-Zuid een 

onderwijsmarkt in Sporthal 

Groenendaal, Sportparklaan 16.  

Voor regio Haarlem-Noord is dit vrijdag 

23 november, van 19.00 tot 21.00 in het 

Polderhuis, Vestingplein 58 te 

Velserbroek.  

 

Tussentijds zijn er in november en mei gespreksmomenten indien wij dat nodig vinden en wij 

nodigen jullie in dat geval daarvoor uit. Het eerste rapport van dit schooljaar krijgen de kinderen 

in februari mee naar huis.  

NB. De voorlopig adviesgesprekken van groep 8 vinden natuurlijk wél plaats in november.  

Eerste Heilige Communie (groep 5) 

De kinderen van groep 5 krijgen deze week een brief mee over het aanmelden voor de Eerste 

Heilige Communie in één van de kerken van de parochie. Mochten er kinderen uit groep 6 

Eerste Heilige Communie willen doen, zijn zij ook van harte uitgenodigd, ouders kunnen dan 

terecht bij Annemarie.  

 

 
 

 

https://www.facebook.com/koorschoolhaarlem/?ref=bookmarks
http://www.brugweb.nl/
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Gastgezinnen Hannover Knabenchor 

Ouders die zich hebben aangemeld staan op de 

lijst en u wordt op de hoogte gehouden als wij 

meer informatie omtrend het programma 

hebben. Maar we zoeken nog steeds héél veel 

gastouders!  

 

 

 

28 november: Voorspeelavond  

De kinderen hebben vorige week een brief 

meegekregen om zich op te geven voor de 

eerste voorspeelavond van dit jaar.  

De kinderen kunnen zich inschrijven voor een 

klein optreden op hun instrument. Iedereen is 

uitgenodigd om te komen luisteren en het 

duurt van 19.00 uur tot 20.15 uur.  

 

 

 

Muziek de komende weken 

Aanstaande zondag 11 november is het een 

gezinsviering in het teken van Sint Maarten. Er 

wordt extra aandacht aan besteed en de 

kinderen die een lampion hebben gemaakt, 

mogen die meenemen naar de kerk en ze 

mogen met lampion in processie binnenlopen. 

Het Jongenskoor zal deze mis zingen.  

Op zondag 25 november is het een speciale mis 

om meerdere redenen. Het is ‘Christus Rex’ 

(Christus Koning), dit is de laatste zondag van 

het kerkelijk jaar en met deze mis zingen 

traditiegetrouw altijd veel oud-koorleden 

mee.  

Deze zondag is ook speciaal omdat hierin 

afscheid wordt genomen van plebaan Hein-Jan 

van Ogtrop, hij gaat met emeritaat.  

Tenslotte worden onze drie leerlingen, Bram 

van Roon, Chrisje Rovers en Alma Friedl, die 

dit schooljaar zijn ingestroomd in groep 6 

officieel geïnstalleerd in het Kathedrale Koor. 

Een heel feestelijke dag dus!  
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Info 6  2018-2019 

Haar lem,  22-11-2018  

Info  nummer 6 

Na een bijzonder tournee vorig jaar naar Assisi, houden we het 

dit jaar iets dichter bij huis, maar niet minder bijzonder: We 

beginnen in Sneek en zullen een toertje maken door Friesland en 

een van de Waddeneilanden.  

We zullen vertrekken op woensdag 29 mei en komen terug op 2 

juni (dit kán nog 1 juni worden). Dit is dus het 

Hemelvaartweekend. Zodra er meer informatie bekend is laten 

we dit zo snel mogelijk weten.  

Hartelijke groet, 

Annemarie 

Sinterklaas op de Koorschool 

Wat doen we op school met Sinterklaas?  

De school is heel gezellig versierd door enthousiaste ouders, 

waarvoor dank! 

Op donderdag 29 november gaan we met de hele school 

schoentje zetten bij de haard. Die week vanaf maandag mogen 

de kinderen hun schoen al meenemen en bewaren in de klas, 

zodat er geen vergeten schoenen en teleurgestelde kinderen 

zijn.  

Op woensdag 5 december vieren we Sinterklaas in de klassen 

met surprises en krijgen we hopelijk bezoek van Sint en Piet! De 

kinderen zijn gewoon om 12.30 uur uit, en kunnen genieten van 

een lekker lange Sinterklaasmiddag en –avond.  

De volgende dag (6 december) begint school gewoon om 8.30 

uur. Wij kijken al uit naar deze gezellige, knusse tijd.  

Ouderbijdrage Muziekinstituut 

Vorige week hebben alle ouders 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, de heer Frans Hilders. Klik hier 

om te mailen. We zijn u zeer dankbaar als u tot betaling wilt 

overgaan.  

 

 

Inhoud 

Voorpagina  1 

Schoolnieuws                          2 

Muzieknieuws 3 

Agenda 
22/11 Onderwijsmarkt Zuid 

23/11 Onderwijsmarkt Noord 

24/11 Caecilia-avond 

 (voor genodigden) 

26/11 Deze week BOVO 

gesprekken 

27/11 Groep 5/6a  naar het 

Archeologisch Museum 

 Vergadering CKK 

28/11 Team ’s middags cursus 

 Voorspeelavond  

29/11 Schoen zetten 

03/12 Advent 1 

06/12 Info 7 uit 

School sintvrij 

 

Voor in de agenda: 

07/12 School in kerstsfeer 

15/12 Kerstconcert Kathedrale 

Koren 

18/12 Kerststukjes maken 

19/12 Kerstdiner en vuurkorf 

20/12 Kerstconcert St. John’s 

21/12 11:45 uur uit  

 

 

 

 

 

 

                                           

mailto:fhilders@xs4all.nl
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Jarig deze week 

26 november Ties (groep 5) 

3 december Axel (groep 5) 

5 december Cesar (groep 5) 

  Bette (groep 7) 

 

Een feestelijke dag! 

 

Jouw like is veel waard! 

We zijn een unieke, maar kleine school. Daarom is het belangrijk om zichtbaar te worden in 

Haarlem en zo nieuwe leerlingen aan te trekken. Jij kunt meehelpen door onze Facebook- en 

Instagram te liken / delen. Want als nét de buurvrouw van je collega met een muzikaal kind in 

groep 4 hoe leuk het bij ons is… kan dat zomaar één van onze nieuwe leerlingen van 2018 – 2019 

worden.  Bezoek onze Facebook of Instagram pagina!  

Wist u dat de Koren van het Muziekinstituut ook een Facebookpagina hebben? Klik hier om deze 

te bezoeken en like ook deze pagina! 

 

 
 

 

Adventsperiode 

Ieder jaar beginnen we al terwijl Sinterklaas nog in het 

land is met de advent, het ‘wachten’ op de geboorte 

van Jezus en het vieren van kerst. Op school doen wij 

dat altijd sfeervol met iedereen in de tussenhal, 

kaarsjes, verhalen en liedjes. Op maandag 3 december 

zal de eerste adventsviering zijn, volgend op de eerste 

adventszondag waar in de kathedraal uitgebreid 

aandacht aan zal worden besteed.  

Belangstellingsformulier 

Ouders die al een kind op de 

Koorschool hebben en rondlopen met 

het idee een volgend kind aan te 

melden voor volgend schooljaar kunnen 

een belangstellingsformulier aanvragen 

bij Annemarie. 

Mocht u in uw familie of vriendenkring 

kinderen kennen waar de Koorschool de 

perfecte basisschool voor zou zijn, 

kunnen ook zij een 

belangstellingsformulier aanvragen.  

 

19 december: kerstdiner!! 

Ondanks eerdere berichten over een 

kerstontbijt i.p.v. een diner, kunnen 

we nu definitief melden dat we een 

kerstdiner gaan vieren op woensdag 19 

december. Verdere details worden 

later nog bekend gemaakt, samen met 

alle andere (schoolse) kerstzaken.  

Trek de chique jurkjes en jasjes maar 

vast uit de kast!  

https://www.facebook.com/koorschoolhaarlem/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/KorenVanHetMuziekinstituutStBavo/?ref=br_rs
mailto:a.v.zoest@koorschoolhaarlem.nl?subject=Belangstellingsformulier
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Gastgezinnen Hannover Knabenchor 

Het aantal gastgezinnen dat we tot nu toe 

hebben voor deze jongens ligt nog erg laag. 

Senioren-ouders mogen zich hier ook voor 

aanmelden.  

Het is voor kinderen een onvergetelijke 

ervaring om kinderen van een ander koor uit 

het buitenland een paar dagen over de vloer 

te hebben. We hopen op nog veel 

aanmeldingen zodat iedereen een slaapplek 

heeft.  

 

 

 

28 november: Voorspeelavond  

Veel enthousiaste kinderen hebben zich 

aangemeld voor de voorspeelavond. Iedereen 

is uitgenodigd om te komen luisteren en het 

duurt van 19.00 uur tot 20.15 uur.  

De instrumentdocenten zullen hier natuurlijk 

ook bij aanwezig zijn en ouders kunnen met 

hen kennismaken als zij dat nog niet hadden 

gedaan.  

 

 

 

Muziek de komende weken 

Op zondag 25 november is het een speciale mis 

om meerdere redenen. Het is ‘Christus Rex’ 

(Christus Koning), dit is de laatste zondag van 

het kerkelijk jaar en met deze mis zingen 

traditiegetrouw altijd veel oud-koorleden 

mee.  

Deze zondag is ook speciaal omdat hierin 

afscheid wordt genomen van plebaan Hein-Jan 

van Ogtrop, hij gaat met emeritaat.  

Tenslotte worden onze drie leerlingen, Bram 

van Roon, Chrisje Rovers en Alma Friedl, die 

dit schooljaar zijn ingestroomd in groep 6 

officieel geïnstalleerd in het Kathedrale Koor. 

Een heel feestelijke dag dus!  

Zondag 2 december zingt de Bavocantorij de 

televisiemis, die om 10.30 uur op televisie te 

volgen zal zijn. Dit is ook erg bijzonder om 

‘live’ mee te maken, dus kom gerust op deze 

zondag in groten getale naar de kathedraal! 

Maar let op: de mis begint dus om 10.30 uur. 
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Info 7  2018-2019 

Haar lem,  06-12-2018  

Info  nummer 7 

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 voor 

kerst, voorbereidingen voor de kerstavond. Concerten, 

nachtmissen, 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 

Kerst op de Koorschool 
Afgelopen vrijdag hebben alle kinderen een uitgebreide 

kerstbrief meegekregen maar even alle kerstactivitieten op een 

rijtje: 

Dinsdag 11 december: lootjes trekken voor kerstdiner. 

Maandag 17 december t/m 20 december: Kerstmuziek door de 

kinderen in de tussen hal. 

Dinsdag 18 december: kerststukjes maken, wel eigen materialen 

meenemen. 

Woensdag 19 december:  

17.00 - 17.30: zingen rondom de vuurkorf 

17.30 – 18.45: kerstdiner in de groepen, ouders kunnen genieten 

van gezelligheid rondom de vuurkorf. 

18.45: einde kerstdiner 

Donderdag 20 december: vierde adventviering. 

Groep 5 gaat (onder schooltijd) oefenen in de Kathedraal voor de 

Kinderkerstviering. 

Vrijdag 21 december: groep 6/7/ 8 live optreden Koffietijd 

(ochtend), groep 5 11.45 uit, anderen iets later terug. 

Toegangsbewijzen nachtmissen 
Ouders( en familie van) koorleden die nog geen 

toegangsbewijzen hebben voor de nachtmissen, kunnen daar 

alleen nog aankomen op 9 of 16 december na de 

euchararistieviering van 10.00 uur. 

Secretariaat  
Vanaf 18 december komt Bianca het secretariaat weer bemannen 

na een heerlijk verlof. Juliette zal ook nog aanwezig blijven op 

het secretariaat.  
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Muzieknieuws 3 

Agenda 
06/12 Info 7 uit 

School sintvrij 

07/12 School in kerstsfeer 

11/12 Fondscom.vergadering 

Bestuursvergadering 

12/12 OR vergadering 

15/12 Kerstconcert Kathedrale 

Koor 

18/12 Kerststukjes maken 

Kapelaan Johannes in de 

groepen 

19/12 Kerstdiner en vuurkorf 

20/12 Kerstconcert St. John’s 

info 8 uit 

21/12 Juf Marieke jarig 

11:45 uur uit groep 5 

groep 6/7/8 optreden  in 

koffietijd 

Start kerstvakantie! 

Voor in de agenda: 

07/01 Eerste schooldag 

09/01 luizenpluis 

17/01 info 9 uit 

22/01 Meester Rens Jarig 

Week van 28 januari citotoetsen 

LVS 
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Jarig deze week 

11 december   Xanthe groep 8 

12 december  Loes groep 7 

13 december Tijs groep 6 

 

 

Jouw like is veel waard! 

We zijn een unieke, maar kleine school. Daarom is het belangrijk om zichtbaar te worden in 

Haarlem en zo nieuwe leerlingen aan te trekken. Jij kunt meehelpen door onze Facebook- en 

Instagram te liken / delen. Want als nét de buurvrouw van je collega met een muzikaal kind in 

groep 4 hoe leuk het bij ons is… kan dat zomaar één van onze nieuwe leerlingen van 2018 – 2019 

worden.  Bezoek onze Facebook of Instagram pagina!  

Wist u dat de Koren van het Muziekinstituut ook een Facebookpagina hebben? Klik hier om deze 

te bezoeken en like ook deze pagina! 

 

 
 

 

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

trimester te gaan zwemmen i.p.v. te gaan gymmen, op 

donderdagmiddag. De kinderen vertrekken per bus 

naar zwembad “de Planeet” en krijgen daar 

verschillende zwemonderdelen aangeboden. Het 

zwemmen staat in teken van zelfredzaamheid in het 

water. 

 

Belangstellingsformulier 

Ouders die al een kind op de 

Koorschool hebben en rondlopen met 

het idee een volgend kind aan te 

melden voor volgend schooljaar kunnen 

een belangstellingsformulier aanvragen 

bij Annemarie. 

Mocht u in uw familie of vriendenkring 

kinderen kennen waar de Koorschool de 

perfecte basisschool voor zou zijn, 

kunnen ook zij een 

belangstellingsformulier aanvragen.  

 

Bijdrage Muziekinstituut 
Alle ouders  hebben 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, de 

heer Frans Hilders. Klik hier om te 

mailen. We zijn u zeer dankbaar als u 

tot betaling wilt overgaan.  

 

 

https://www.facebook.com/koorschoolhaarlem/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/KorenVanHetMuziekinstituutStBavo/?ref=br_rs
mailto:a.v.zoest@koorschoolhaarlem.nl?subject=Belangstellingsformulier
mailto:fhilders@xs4all.nl


 

Pagina 3 van 3   Muzieknieuws      

Gastgezinnen Hannover Knabenchor 

Aankomende week ontvangen alle ouders 

waarvan hun kind meezingt met Mahler een 

persoonlijke uitnodiging of zij een bed 

overhebben voor een jongen uit het Hannover 

Knabenchor. 

Het is voor kinderen een onvergetelijke 

ervaring om kinderen van een ander koor uit 

het buitenland een paar dagen over de vloer 

te hebben. We hopen op nog veel 

aanmeldingen zodat iedereen een slaapplek 

heeft.  

 

 

 

 

Kerstconcerten in de Kathedraal  

Het jaarlijkse kerstconcert door het 

Kathedrale Koor en de deelkoren, vindt 

plaats op zaterdag 15 december in de 

Kathedraal St. Bavo aan de Leidsevaart, 

aanvang 19.00 uur.  

Vanaf begin december zijn kaarten te 

bestellen via www.bavoconcert.nl of voor 

aanvang vanaf 18.30 uur achter in de kerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

Voor de nachtmissen zijn toegangsbewijzen 

nodig. Deze zijn in de kathedraal af te halen 

op de zondagen 9 en 16 december, 

aansluitend aan de viering van 10.00 uur. 

 

Nog een speciaal kerstconcert wat gaat 

plaatsvinden is op donderdag 20 december 

om 20.00 uur. Van de St. John’s. In deze 

kerstperiode zijn zij in Nederland voor een 

tournee. Ook onze Bavocantorij o.l.v. Sanne 

Nieuwenhuijsen maakt deel uit van dit 

bjzondere concert in de kathedraal. Kaarten 

zijn te verkrijgen via: www.bavoconcert.nl 

 

 

 

http://www.bavoconcert.nl/
http://www.bavoconcert.nl/
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Info 8 2018-2019 

Haar lem,  20-12-2018  

Info  nummer 8 

Nog nagenietend van het prachtige kerstconcert, het concert van 

St Johns samen met onze Bavo Cantorij in een volledig 

uitverkochte Kathedraal gisteravond én het live optreden van 

vanochtend van groep 6-7-8 bij “Koffietijd” kijken we nu vooruit 

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

weer heel bijzonder en we hopen dat 2019 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 2019. 

 

Hartelijke groet, Annemarie 

 

Kerst op de Koorschool 
Afgelopen weken werd iedereen in kerst ondergedompeld, van 

een prachtig kerstconcert tot muziek in de tussenhal. De 

kinderen maakten mooie kerststukjes, we vierden advent en tot 

slot genoot iedereen van een echt kerstdiner met heerlijke 

gerechten, bereid door alle ouders. Terwijl de kinderen aan het 

genieten waren in de klas konden de ouders onder het genot van 

een glaasje glühwein alvast in de kerststemming komen. 

 

Vrijdag 21 december wordt de school “kerstvrij” gemaakt door 

een aantal ouders, zodat wij 7 januari in een schone school 

kunnen starten en kunnen proosten met de kinderen op een mooi 

jaar. 

 

Alle ouders die  hebben meegeholpen om deze kerstperiode 

soepel te laten verlopen wil ik heel erg bedanken.  
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Agenda 
21/12 Juf Marieke jarig 

11:45 uur  

Start kerstvakantie! 

07/01 Eerste schooldag 2019 

09/01 Luizenpluis 

15/01 Fondscom.vergadering 

    Bestuursvergadering 

17/01 Info 9 uit 

 

Voor in de agenda; 

22/01 Meester Rens Jarig 

 

Week van 28 januari:  

Citotoetsen LVS groep 5 t/m 8 

29/01 Kapelaan Johannes in de 

groepen 
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Jarig deze week 

31 december   Hugo groep 7 

05 januari  David groep 8 

08 januari Isaure groep 8 

 

 

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

trimester te gaan zwemmen i.p.v. te gaan gymmen, op 

donderdagmiddag. De kinderen vertrekken per bus 

naar zwembad “de Planeet” en krijgen daar 

verschillende zwemonderdelen aangeboden. Het 

zwemmen staat in teken van zelfredzaamheid in het 

water. 

 

Belangstellingsformulier 

Ouders die al een kind op de 

Koorschool hebben en rondlopen met 

het idee een volgend kind aan te 

melden voor volgend schooljaar kunnen 

een belangstellingsformulier aanvragen 

bij Annemarie. 

Mocht u in uw familie of vriendenkring 

kinderen kennen waar de Koorschool de 

perfecte basisschool voor zou zijn, 

kunnen ook zij een 

belangstellingsformulier aanvragen.  

 

Bijdrage Muziekinstituut 
Alle ouders hebben 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, de 

heer Frans Hilders. Klik hier om te 

mailen. We zijn u zeer dankbaar als u 

tot betaling wilt overgaan.  

 

 

mailto:a.v.zoest@koorschoolhaarlem.nl?subject=Belangstellingsformulier
mailto:fjhilders@xs4all.nl
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Gastgezinnen Hannover Knabenchor 

Na de vakantie ontvangen alle ouders 

waarvan hun kind meezingt met Mahler een 

persoonlijke uitnodiging of zij een bed 

overhebben voor een jongen uit het Hannover 

Knabenchor. 

Het is voor kinderen een onvergetelijke 

ervaring om kinderen van een ander koor uit 

het buitenland een paar dagen over de vloer 

te hebben. We hopen op nog veel 

aanmeldingen zodat iedereen een slaapplek 

heeft.  

 

 

 

 

Vrijdag 21 december: Zingen bij 

Koffietijd 

Vanochtend zorgen de leerlingen van groep 6, 

7 en 8 tijdens de aflevering van Koffietijd die 

om 10.00 uur werd uitgezonden op RTL 4.  

In alle vroegte (06:45 uur) vertrokken we met 

de bus vanaf school richting Amsterdam, 

waar we in het recent vernieuwde en 

prachtig versierde gebouw van de Postcode 

Loterij werden ontvangen. Een 

indrukwekkend decor waar de kinderen 

perfect in pasten met hun mooie rode togen.   

Als teaser, bij de opening van de uitzending, 

zongen de kinderen ‘Stille Nacht’. Aan het 

einde sloten zij de uitzending af met een 

hele mooie uitvoering van ‘Walking in the Air’ 

uit ‘The Snowman’. Wij zijn heel trots op ze, 

ze hebben het fantastisch gedaan! 

Heeft u de aflevering gemist? Dan kunt u 

deze hier terugkijken.  

 

 

 

 

 

 

Kerst in de kathedraal  

Missen met Kerstmis in de Kathedraal met 

zang door het Kathedrale Koor: 

Zondag 23 december 

Festival of Nine Lessons and Carols door de 

Bavo Cantorij 

Aanvang: 20:00 uur.  

Maandag 24 december 

Kindernachtmis met zang door groep 5, 

aanvang 16:30 uur. 

Nachtmissen, aanvang 20.00 uur (KK) en 

22.30 uur (KK-6). 

Dinsdag 25 december - 1e Kerstdag 

Pontificale hoogmis, aanvang 10.00 uur 

(Senioren en Mannen). 

 

Voor de nachtmissen zijn toegangsbewijzen 

nodig.  

 

 

 

 

https://www.koffietijd.nl/
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Info 9 2018-2019 

Haar lem,  17-01-2019  

Info  nummer 9 

 

Nieuw jaar  

Een nieuw jaar… altijd denk ik weer bij mezelf of ik goede 

voornemens moet gaan maken. Dit jaar heb ik besloten het niet te 

doen. Goede voornemens maken betekent namelijk dat je dingen 

wilt veranderen of verbeteren en eigenlijk loopt alles dit 

schooljaar al heel goed. Natuurlijk zijn er altijd dingen die beter 

kunnen, maar, we zijn een fijne, kleine school, waar iedereen 

elkaar kent. Iedereen mag er zijn, iedereen draagt zijn of haar 

steentje bij en samen maken we er altijd weer wat van. Of het 

nou een ‘gewone’ schooldag is, of een viering of een concert. 

Laten we dit jaar gewoon verdergaan op deze manier, naar elkaar 

omkijken, naar elkaar luisteren, elkaar beter begrijpen. Dan wordt 

het een prachtig jaar! 

 

Hartelijke groet, Annemarie 
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Agenda 
 

22/01 Meester Rens Jarig 

 

Week van 28 januari:  

Citotoetsen LVS groep 5 t/m 8 

29/01 Kapelaan Johannes in de 

groepen 

 

Week van 11 februari: 

Hele week voortgangsgesprekken 

15/02 Rapport mee 

 11.45 uur: Start 

Krokusvakantie!  

 

21/2 t/m 24/2 Mahler in het 

Concertgebouw 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

Cito, voortgangsgesprekken en rapport 

In de week van 28 januari zullen in alle groepen de toetsen van 

het Cito leerlingvolgsysteem worden afgenomen. Deze resultaten, 

alsmede die van de andere vakken, zullen besproken worden 

tijdens de voortgangsgesprekken in de week van 11 februari. De 

gesprekken voeren we, zoals we inmiddels gewend zijn, in groep 

6 en 7 met ouders én kind samen. Van groep 5 nodigen we nog 

alleen de ouders uit. Omdat groep 8 een paar weken later het 

eindadvies voor het voortgezet onderwijs zal krijgen, doen zij in 

déze gespreksronde niet mee. 

De rapporten (ook in groep 8) zullen dan uiteindelijk op 15 februari 

worden meegegeven.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  Schoolnieuws 

Jarig deze weken 

14 januari Rosa (groep 7) 

20 januari Sara (groep 7) 

24 januari Reinier (groep 8) 

28 januari Flynn (groep 7) 

 

 

Gastgezinnen Hannover Knabenchor 

Vrijdag ontvangen alle ouders een persoonlijke 

uitnodiging of zij een bed overhebben voor een 

jongen uit het Hannover Knabenchor. 

Het is voor kinderen een onvergetelijke ervaring 

om kinderen van een ander koor uit het buitenland 

een paar dagen over de vloer te hebben. We hopen 

op nog veel aanmeldingen zodat iedereen een 

slaapplek heeft. 

 

Muziek de komende weken  
Zondag 20 januari zingt het Mannenkoor tijdens 

de oecomenische viering die om 11.00 uur begint.  

Zondag 27 januari zingt het Jongenskoor tijdens 

de hoogmis.  

 

 

 

Belangstellingsformulier 

Ouders die al een kind op de Koorschool hebben en rondlopen 

met het idee een volgend kind aan te melden voor volgend 

schooljaar kunnen een belangstellingsformulier aanvragen bij 

Annemarie. 

Mocht u in uw familie of vriendenkring kinderen kennen waar de 

Koorschool de perfecte basisschool voor zou zijn, kunnen ook zij 

een belangstellingsformulier aanvragen.  

 

Bijdrage Muziekinstituut 

Alle ouders hebben 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, de 

heer Frans Hilders. Klik hier om te mailen. We zijn u zeer dankbaar als u tot betaling wilt overgaan.  

Ouders die nog niet hebben betaald, krijgen binnenkort een herinnering toegestuurd.  

 

 

Matthaeus Passion  

 

Het streven is de planning van de Matthaeus 

Passion in info 10 aan jullie te kunnen geven.  

 

Uniformen voor Mahler 

Passen alle uniformen nog? Wil iedereen die 

meedoet met het Mahler-project thuis de 

uniformen passen en volgende week (vanaf 21 

januari) uniformen die niet meer passen 

meenemen naar school. Dan kan er weer een 

passend kledingstuk mee naar huis.  

De kinderen uit groep 6 die meedoen krijgen 

de komende weken een uniform mee naar 

huis.   

De seniorenmeisjes die meedoen moeten even 

hun jurkjes passen en indien nodig langskomen 

op school.  

 

 

 

 

   Muzieknieuws      

mailto:a.v.zoest@koorschoolhaarlem.nl?subject=Belangstellingsformulier
mailto:fjhilders@xs4all.nl
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Info 10 2018-2019 

Haar lem,  31-01-2019  

Info  nummer 10 

 

Eénpitter  

Net als dat er steeds minder zelfstandige kleine gemeenten in 

Nederland zijn, zijn er ook steeds minder zelfstandige kleine 

scholen, zogenoemde éénpitters. Wij zijn er daar natuurlijk één 

van en dat is soms best een uitdaging, omdat er geen andere 

scholen zijn om mee te kunnen overleggen. Daarom is er in de 

regio Kennemerland het ‘éénpittersoverleg’, dit jaar ben ik 

daarbij aangesloten. Als ik daar naartoe ga valt Tom in groep 8 

in. Eén van de éénpittersuitdagingen is toch wel alle klassen 

bemand te krijgen bij ziekte, bij gebrek aan een invalpoule, 

maar dat kunnen we gelukkig nog met elkaar opvangen.  

Fijn weekend, 

 

Hartelijke groet, Annemarie 

 

16 maart : Open dag ! 

Zaterdag 16 maart gooien wij de deuren weer open voor onze 

jaarlijkse open dag. We hopen op heel veel geïnteresseerde 

kinderen en ouders!  

Ook is het de bedoeling dat onze kinderen zelf ook op de open 

dag aanwezig zijn, voor openbare lessen, een miniconcertje in de 

kathedraal en groep 8 gaat de nieuwe kinderen rondleiden. 

Mocht u nog kinderen kennen die nu in groep 4 zitten en waar de 

Koorschool de perfecte school voor zou zijn, nodig hen uit!  

De open dag zal plaatsvinden van 13.30 tot 16.00. Het verdere 

programma volgt nog, maar: save the date!  
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Agenda 
 

 

Week van 11 februari: 

Hele week voortgangsgesprekken 

07/02 Annemarie jarig  

12/02 Annemarie éénpitters- 

overleg (zie info) 

Verg. com. 

fondsenwerving 

Bestuursvergadering 

13/02 Voorleeswedstrijd 

15/02 Rapport mee 

 11.45 uur: Start 

Krokusvakantie!  

 

21/2 t/m 24/2 Mahler in het 

Concertgebouw 

 

15/03 Algehele staking 

onderwijs: Koorschool 

dicht  

16/03 Open dag! 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

Belangstellingsformulier 

Ouders die al een kind op de Koorschool hebben en rondlopen 

met het idee een volgend kind aan te melden voor volgend 

schooljaar kunnen een belangstellingsformulier aanvragen bij 

Annemarie. 

Mocht u in uw familie of vriendenkring kinderen kennen waar de 

Koorschool de perfecte basisschool voor zou zijn, kunnen ook zij 

een belangstellingsformulier aanvragen.  

 

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

3 februari Sophia (groep 6b) 

10 februari  Joris (groep 8) 

 

 

Gastgezinnen Hannover Knabenchor 

We zoeken nog 6 gastgezinnen voor de jongens uit 

Hannover. Wie oh wie heeft er nog een kamer 

over?  

 

Uniformen voor Mahler 

Passen alle uniformen nog? Wil iedereen die 

meedoet met het Mahler-project thuis de 

uniformen passen en de uniformen die niet meer 

passen meenemen naar school. Dan kan er weer 

een passend kledingstuk mee naar huis.  

De kinderen uit groep 6 die meedoen krijgen de 

komende weken een uniform mee naar huis.   

De seniorenmeisjes die meedoen moeten even 

hun jurkjes passen en indien nodig langskomen op 

school.  

 

 

 

Verzoek vanuit de ouderraad 

 

Alle ouders ontvangen in de bijlage vanuit de 

ouderraad een factuur van €25,- voor de 

jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap 

van de oudervereniging. Van dit geld worden 

alle schoolactiviteiten, zoals Sinterklaas, 

kerst, paasbrunch, schoolreisje / kamp etc. 

betaald.  

 

Matthaeus Passion  

 

De komende tijd wordt er in verschillende 

samenstellingen meegewerkt aan 

uitvoeringen van de Matthaeus Passion. Het is 

belangrijk dat deze samenstellingen 

nauwkeurig worden gemaakt. Daarom is hier 

nog wat tijd voor nodig. 

 

Zodra de indeling bekend is, wordt deze naar 

de ouders gestuurd, met daarbij alle data en 

info zodat iedereen tijdig kaarten kan 

bestellen.  

 

Muziek de komende weken  
Zondag 3 februari zingt de Meisjescantorij de 

hoogmis en op 10 februari de Capella 

Puellarum. 

 

 

 

 

        Muzieknieuws      

Voorleeswedstrijd 13 februari 

Na een spannende finale in groep 7 werd Rosa van 

Kranen gekozen als beste voorlezer van de school. 

Zij mag op 13 februari de Koorschool 

vertegenwoordigen tijdens de regionale 

voorleeswedstrijd in de Bibliotheek van Haarlem. 

Alvast heel veel succes!   

Ouderenquête 

Wij willen graag jullie mening weten over onze school. Hiervoor is de 

tweejaarlijkse ouderenquête. Deze wordt vandaag verstuurd naar alle 

ouders van groep 5 t/m 8. Verdere uitleg volgt in de bijgaande mail.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee 

 

 

 

 

 

Info 11 2018-2019 

Haar lem,  14-01-2019  

Info  nummer 11 

Met nog twee dagen  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 achter de rug, de 

voortgangsgesprekken hebben plaatsgevonden en vrijdag krijgt 

iedereen zijn eerste rapport mee naar huis. De leerlingen van 

groep 8 krijgen de week na de vakantie hun eindadvies voor het 

VO, altijd weer spannend.  

Voor Rosa uit groep 7 was het gisteren ook een spannende 

middag want zij mocht onze school vertegenwoordigen  bij de 

regionale voorleeswedstijd en  zij heeft haar stem goed laten 

horen. 

Deze vakantie staat in teken van Mahler, iedereen is er klaar 

voor. De jongens uit Hannover  hebben allemaal een slaapplek, 

alle gastouders heel veel dank voor jullie gastvrijheid. 

Ik wil iedereen bedanken voor alle inzet om het Mahler project 

goed te laten verlopen. Het gaan mooie muzikale dagen worden.  

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

Hartelijke groet, 

Annemarie  

 

16 maart : Open dag ! 

Zaterdag 16 maart gooien wij de deuren weer open voor onze 

jaarlijkse open dag. We hopen op heel veel geïnteresseerde 

kinderen en ouders!  

Ook is het de bedoeling dat onze kinderen zelf ook op de open 

dag aanwezig zijn, voor openbare lessen, een miniconcertje in de 

kathedraal en groep 8 gaat de nieuwe kinderen rondleiden. 

Mocht u nog kinderen kennen die nu in groep 4 zitten en waar de 

Koorschool de perfecte school voor zou zijn, nodig hen uit!  

De open dag zal plaatsvinden van 13.30 tot 16.00. Het verdere 

programma volgt nog, maar: save the date!  

 

Inhoud 

Voorpagina     1 

Schoolnieuws / muzieknieuws    2                 

Agenda 
 

 

Week van 11 februari: 

15/02 Rapport mee 

 11.45 uur: Start 

Krokusvakantie!  

16/02 Bianca jarig  

 

21/2 t/m 24/2 Mahler in het 

Concertgebouw 

 

14/03 Schoonmaakochtend Open 

dag 

15/03 Algehele staking 

onderwijs: Koorschool 

dicht  Wel repetitie!! 

16/03 Open dag! 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

Belangstellingsformulier 

Ouders die al een kind op de Koorschool hebben en rondlopen 

met het idee een volgend kind aan te melden voor volgend 

schooljaar kunnen een belangstellingsformulier aanvragen bij 

Annemarie. 

Mocht u in uw familie of vriendenkring kinderen kennen waar de 

Koorschool de perfecte basisschool voor zou zijn, kunnen ook zij 

een belangstellingsformulier aanvragen.  

 

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

15 februari Sara (groep 8) 

16 februari Bram (groep 6b) 

 

 

 

Mahler project – Rode Koorschoolpolo 

De kinderen die meedoen met Mahler krijgen op 

donderdag van ons een rode polo, voor. Deze polo 

moeten zij op donderdag 21 feb. en vrijdag 22 feb. 

dragen.      

Op zaterdag en zondag moeten de kinderen in hun 

uniform (zwarte schoenen, haren vast) op school 

komen.  

 

 

Herinnering vanuit de ouderraad 

Alle ouders hebben vanuit de ouderraad een 

factuur van €25,- voor de jaarlijkse 

contributie voor het lidmaatschap van de 

oudervereniging ontvangen. Van dit geld 

worden alle schoolactiviteiten, zoals 

Sinterklaas, kerst, paasbrunch, schoolreisje / 

kamp etc. betaald. Als deze nog niet betaald 

is, willen we u vragen dit alsnog te doen.  

 

Matthaeus Passion  

 

De komende tijd wordt er in verschillende 

samenstellingen meegewerkt aan 

uitvoeringen van de Matthaeus Passion. Het is 

belangrijk dat deze samenstellingen 

nauwkeurig worden gemaakt. Daarom is hier 

nog wat tijd voor nodig. 

 

Zodra de indeling bekend is, wordt deze naar 

de ouders gestuurd, met daarbij alle data en 

info zodat iedereen tijdig kaarten kan 

bestellen.  

 

Muziek de komende weken  
Zondag 17 februari is er i.v.m. de 

krokusvakantie geen koor tijdens de hoogmis. 

Op zondag 23 februari zal het Mannenkoor 

zingen.  

 

 

        Muzieknieuws      

‘Reclameclubje’ op de Koorschool 

Sinds enkele weken hebben we op school een 

reclameclub, kinderen uit groep 7 en 8, die 

onder leiding van twee vaders, Mark Woerde 

en Remco van der Velde, het imago van de 

Koorschool willen gaan veranderen. Hun 

eerste ‘actie’ was een interview met Giel 

Beelen en een mooi stuk in het Haarlems 

Dagblad, afgelopen zaterdag! Klik hier om het 

artikel terug te lezen (via onze Facebook).  

Ouderenquête 

Er zijn al veel reacties op de enquête, maar nog niet genoeg. Als u 

het nog niet heeft ingevuld, wilt u dit dan alsnog doen? De link staat 

in de mail die op 31 januari naar iedereen is verstuurd.  

 

https://www.facebook.com/koorschoolhaarlem/photos/rpp.383811935007465/2017589318296377/?type=3&theater
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Na een heerlijke en ook bijzondere voorjaarsvakantie zijn wij 

allemaal weer opgeladen voor de paasperiode. We gaan een 

mooie en bijzondere periode tegemoet. Een periode met veel 

uitdagingen en van jong en oud wordt een dubbele inzet 

verwacht maar onze bijzondere school is dat zeker waard.  

We merken dat er veel ouders geïnteresseerd zijn in onze school 

en kijken dan ook uit naar de komende Open Dag. Voor de Open 

Dag is een apart schema waarop staat wanneer uw kind op school 

wordt verwacht. Lees het goed en noteer het in uw 

‘thuis”agenda.  

Zoals iedereen misschien gelezen heeft is er weer besloten door 

de onderwijsbond dat er een algemene onderwijsstaking  gaat 

plaatsvinden op vrijdag 15 maart. Ook de Koorschool is op deze 

dag gesloten, wij realiseren dat dit voor u als ouders gevolgen 

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

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 een hartelijke groet, 

Annemarie  

 

Simon Paagman 
Afgelopen zaterdag hebben wij afscheid genomen van ons 

bestuurslid  Simon Paagman van het Muziekinstituut, hij overleed 

op vrijdag 22 februari.  

Wij hebben Simon leren kennen als een betrokken bestuurder en 

vele jaren gebruik mogen maken van zijn bestuurlijke 

kwaliteiten en ervaring. In gedachten zijn wij bij zijn familie. 

Simon rust in Vrede. 

 

Terugblik Mahler  
Wat een bijzonder project hebben we met z’n allen neergezet in 

de krokusvakantie. Vier dagen lang op pad, met elkaar en met de 

jongens van het Hannover Knabenchor, om een grandioos 

muziekstuk te gaan zingen, Mahler 8, oftewel de Symfonie der 

Duizend. Dat laatste hebben we gemerkt, wat een geluid 

produceren zoveel musici bij elkaar! Met twee uitverkochte 

zalen, uitverkochte kerken met de livestream op het 

beeldscherm en werkelijk lovende recensies in grote kranten 

kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd project.  

 

 

Inhoud 
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Open dag 3                

Agenda 

 

Week van 7 maart: 

08/03 Tom Swart jarig 

10/03 Televisiemis 

12/03 Fondsencommissie 

Bestuursvergadering 

14/03 Schoonmaakochtend voor 

de Open dag 

 Carel Weijers Jarig 

15/03 Algehele staking 

onderwijs: Koorschool 

dicht  Wel repetitie!! 

16/03 Open dag! 

20/03 Kinderrechtenles 2 groep 6 

21/03   Info 13 uit 

 

Voor in de agenda; 

26/03 Kapelaan Johannes in de 

groepen 

04/04 Verkeersexamen groep 7 
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Jarig deze weken 

5 maart waren Daniel en Chrisje 

uit groep 7 en 6 b jarig 

23 maart  Joëlle ( groep 6a) 

Een gezellige dag! 

 

Muziek de komende weken 

Zondag  10 maart is er weer een televisiemis: 

Alle ouders zijn van harte welkom om deze mis 

bij te wonen en wie weet komt u ook nog op de 

tv. 

Het programma is als volgt: 

8.30 uur        senioren vanaf 2e jaars  

+ mannenkoor inzingen (ingang 

Westergracht vanaf 8.15 uur) 

8.45 uur        doorloop hoogmis 

9.30 uur         schoolkoor aanwezig (ingang via 

het hek Leidsevaart (crypte)) 

10.30   Hoogmis 

11.30   Einde 

 

Denk aan zwarte sokken, zwarte schoenen en 

nette haren. De hoogmis wordt live uitgezongen 

op NPO 2 om 10.30. 

 

Zondag 17 maart zingt er geen koor van het 

Muziekinstituut. Het is dan een samenzangviering.   

 

 

 

 

Matthaeus Passion  
De  indeling ontvangt u vrijdag 8 maart per e-

mail met daarbij alle data en info zodat 

iedereen tijdig kaarten kan bestellen.  

 

 

Jazz concert te zandvoort: CP en 

de SSO en JSO 
De Capella Puellarum o.l.v. Sanne 

Nieuwenhuijsen en zangers van de senioren 

en junioren solisten opleidingen (leerlingen 

van Michelle Mallinger) zullen op 17 maart 

een Jazz Concert geven in de Protestantse 

Kerk, Kerkplein 1 te Zandvoort.  

De toegang is €5,- en het concert begint om 

15.00 uur (kerk is open om 14.30).  

 

 

 

 

        Muzieknieuws      

Welkom Rama, tot ziens Daniël! 

Sinds de voorjaarsvakantie hebben we een nieuwe 

leerling in groep 5: Rama Hutting. Het voelt nu al 

alsof hij al het hele jaar bij ons op school is. 

Alsnog welkom aan Rama en zijn ouders!  

Helaas moeten we deze week afscheid nemen van 

Daniël Jordan uit groep 7. Zijn ouders hebben 

besloten terug te gaan verhuizen naar Schotland. 

We wensen jullie veel geluk!  

Ouderenquête 

Er zijn al veel reacties op de enquête, maar nog niet genoeg. Als u 

het nog niet heeft ingevuld, wilt u dit dan alsnog doen? De link staat 

in de mail die op 31 januari naar iedereen is verstuurd.  

Herinnering vanuit de ouderraad 

De kinderen van ouders die de ouderbijdrage aan de ouderraad nog 

niet hebben betaald, krijgen donderdag een brief mee met een 

herinneringsfactuur.  

 
Aswoensdag : askruisje  

Gisteren was het aswoensdag. Kapelaan Johannes 

kwam deze dag met ons vieren en gaf de kinderen 

die dat wilden een askruisje op hun voorhoofd. 

Aswoensdag is de start van de veertigdagentijd 

waarin we ons voorbereiden op het Paasfeest. Met 

elkaar hebben we nagedacht over dingen die we 

de komende tijd iets minder kunnen doen (zoals 

snoepen, televisie kijken, gamen), zodat we meer 

aandacht hebben voor een ander, en we iets voor 

een ander kunnen doen. Het was een bijzonder 

moment met elkaar.  



16 Maart: Open dag! 
 

De kinderen hebben de open dag-poster meegekregen, de flyers worden rondgedeeld. De 
Facebookpagina wordt goed bezocht, de Koorschool reclame club is flink aan de weg aan 
het timmeren. hebben ons artikel geplaatst. De open dag-banner hangt 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.  
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Haar lem,  21 -  03  2019  

Info  nummer 13 

Vandaag is de lente begonnen, we kijken allemaal uit naar 

mooier weer, Matthäussen en buiten spelen zonder jas (al doen 

sommige kinderen dat het liefst al weken). Ook op school zijn we 

alweer bezig met ‘nieuw leven’: morgen komen de nieuwe 

kinderen die volgend jaar misschien bij ons op school willen 

komen voor hun eerste muziekles. Voor hen altijd spannend, 

maar ook voor ons; gaat dit weer net zo’n leuke, gezellige klas 

worden? Aan enthousiasme zal het niet liggen, dat hebben we op 

de open dag al gemerkt, ook bij onze eigen kinderen; die hebben 

vol trots de school en hun zangkunsten laten zien en horen. Het 

wordt weer een spannende en bijzondere tijd. Voor we het 

weten lopen ook deze nieuwe kinderen weer bij ons rond alsof ze 

hier al jaren zitten.  

 

Fijn weekend en een hartelijke groet, 

Annemarie  

Inspectiebezoek 
Eens in de vier jaar krijgt een basisschool een groot onderzoek 

door de onderwijsinspectie, een ‘audit’. Om een goed beeld te 

krijgen van de kwaliteit van het onderwijs vinden er  

klassenbezoeken, gesprekken met leerkrachten, directie en IB’er 

plaats. Op 1 april gaat het onderzoek op bestuurlijk niveau 

plaatsvinden, Annemarie is hier ook bij aanwezig. Op 11 april  

wordt er een bezoek gebracht op onze school. 

Tournee schoolkoor( –groep 6) 
Woensdagochtend 29 mei vertrekt groep 7, 8 én de eerstejaars 

senioren met de bus richting Sneek, waar wij overnachten bij 

gastgezinnen en de volgende morgen richting Ameland 

vertrekken. Daar verblijven wij twee nachten en dan vertrekken 

wij richting Leeuwarden. Na een concert in Leeuwarden 

vertrekken we naar huis op zaterdag 1 juni. Het definitieve 

programma wordt later bekendgemaakt.  

 

Omgaan met elkaar 
We zijn druk bezig in de klas om op een positieve manier met 

elkaar om te gaan. We zouden het heel fijn vinden als u dat met 

uw kinderen thuis ook bespreekt. Hoe je ervoor zorgt dat 

iedereen zich fijn voelt, hoe je met elkaar praat en hoe je 

anderen kunt helpen.  
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Nieuwe Bavo bloeit  3 

Agenda 

 

26/03 Kapelaan Johannes in de 

groepen 

28/03 Klassenlunch groep 8  

01/04 Inspectiebezoek op 

bestuurlijk niveau  

02/04  Juf Saskia is jarig 

04/04 Verkeersexamen groep 7 

 Info 14 uit 

 

Voor in de agenda:  

10/04 Praktisch verkeersexamen 

groep 7 (op de fiets) 

09/04 Eenpittersoverleg  

09/04 Fondsencommissie 

 Bestuursvergadering 

11/04 Inspectiebezoek op school 

18/04 Paasontbijt op school 

(gewone schooltijden) 

19/04 Goede vrijdag: vrij 

22/04 Tweede paasdag: vrij 

27/04 – 12/05 Meivakantie 
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Jarig deze weken 

23 maart  Joëlle ( gr. 6a) 

27 maart Kathelijne (gr. 7) 

Een gezellige dag! 

 

 

Muziek de komende weken 

Zondag 24 maart zingt het mannenkoor in de 

Kathedraal in de Hoogmis. 

 

Op 31 maart zingt de Capella Puellarum de 

hoogmis. 

 

Passie Evensong 6 april   

op zaterdag 6 april  zingt om 19.30 uur de 

Bavocantorij de Passie Evensong in de 

Kathedraal. 

 

Let op : extra repetitie op zaterdag  

20 april van 10.00 tot 12.00 uur 
 

 

 

 

 

 

Matthäus Passion: Polo / uniform 

 
De rode polo’s en uniformen die voor Mahler 

zijn uitgedeeld zijn straks ook weer nodig 

voor de Matthäus Passion, dus die blijven 

voorlopig in de kast hangen.  

De kinderen die niet meededen met Mahler, 

krijgen nog een uniform en polo de komende 

weken.  

Voor de zomervakantie willen we alle 

uniformen, jurkjes en polo’s weer terug, dat 

zullen we tzt weer melden.  

 

 
 

 

 

 

 

 

        Muzieknieuws      

 Verkeersexamen groep 7  

Op 4 april heeft groep 7 het theoretisch 

verkeersexamen en op 10 april het praktisch 

examen waarbij zij op de fiets een parcours 

moeten afleggen. 

De kinderen kunnen het examen online oefenen 

op examen.vvn.nl/oefenen. Als het parcours 

bekend is voor het praktisch examen is het 

misschien handig als u deze route met uw kind 

alvast een keertje fietst.  

Paasontbijt donderdag 18 april 

Donderdag ochtend gaan we met elkaar het paasfeest vieren 

door met elkaar in de klassen te ontbijten. De ouderraad 

verzorgt dit ontbijt en dus thuis niet teveel of helemaal niet 

ontbijten. De rest van de dag vullen we passend in met 

paasactiviteiten.  

 

 

Kinderrechtenles groep 6 

Groep 6 heeft twee lessen gehad over hun 

kinderrechten vanuit het Centrum voor Jeugd en 

Gezin. De eerste les was een kringgesprek en de 

tweede les was een spel in groepjes waarbij de 

kinderen vragenkaarten beantwoordden en 

daarover in gesprek gingen. Een interessante les 

die in groep 7 nog een vervolg gaat krijgen.  

http://www.examen.vvn.nl/oefenen


Wederom hebben we dit jaar weer een gevuld programma bij De 
Nieuwe Bavo Bloeit. Komt u ook langs? Er is de hele week bloemwerk 
te bezichtigen.  Studenten van de opleidingen Bloem Groen en Styling 
van diverse scholen vertonen hun vakwerk in de Haarlemse 
Kathedraal. Een prachtige achtergrond voor bijzonder bloemwerk. 

Natuurlijk wordt deze tentoonstelling opengesteld voor publiek. 
Tegen een kleine vergoeding kunt u tickets kopen. Hieronder ziet u de 
openingstijden. 

Programma 
Openingstijden: Vrijdag 5 april t/m  zaterdag 13 april  van 10.00 -16.30 (zondag vanaf 12 uur) 

Extra avond open stellingen: 

Vrijdagavond 5 april 19.30 - 22.00  met lichtshow op de kathedraal 
Vrijdagavond 12 april  19.30 - 21.30 
Zaterdagavond doorlopend geopend tot 18.00 uur 

Weekprogramma: 
Donderdag 4 april    
16.00 uur - 19.00  Co Café voor genodigden 
19.00 uur - 21.30 Netwerkavond voor deelnemers en genodigden.  Horecafaciliteiten geopend. 

Vrijdag 5 april 
Activiteit: Demonstratie bloemschikken & bloemenverkoop 
10.00 -12.30 Ouderen dag (gereduceerde entreeprijs à €4,50 p.p.) 
19.30 - 21.30 Openingsavond corsoweekend met straattheater en muziek. 

Zaterdag 6 april 
Activiteit: Koepeltochten, demonstraties bloemschikken & bloemenverkoop 
19.30 - 22.00 Concertante evensong. De twintig leden van de Bavocantorij van de Kathedraal 
Haarlem zingen o.l.v. dirigente Sanne Nieuwenhuijsen een evensong in ‘concertante’ 
uitvoering volgens Engelse traditie.  

Zondag 7 april 
Geopend vanaf 12 uur 
Activiteit: Koepeltochten, demonstraties bloemschikken & bloemenverkoop 

Vrijdag 12 april 
Activiteit: Demonstraties bloemschikken & bloemenverkoop 
19.30 - 22.30 Avondopenstelling. Bloemsierkunst in de spotlights – sfeervol verlichte 
avondopenstelling met spots en kaarslicht. 

Zaterdag 13 april 
Activiteit : Demonstratie bloemschikken & bloemenverkoop. Bloemsierkunst in de spotlights – 
sfeervol verlichte avondopenstelling met spots en kaarslicht. 
Verlengde openstelling tot 20:00 uur. 

  De nieuwe Bavo Bloeit – 4 t/m 13 april 2019 
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Haar lem,  03 -  04  2019  

Info  nummer 14 

Elk jaar is het spannend wat er allemaal kan gebeuren op 1 april, de 

leerkrachten staan op scherp, maar de potloden dit jaar ook! Na 

weken geloofd te hebben dat de potloden bij muziek een speciale 

chip hadden die alles registreerde wat de kinderen opschreven, bleek 

dit (gelukkig?) een 1-april grap te zijn.  

Deze laatste twee weken tot Pasen staan in het teken van de 

Matthäus. Er wordt dagelijks gerepeteerd en dit jaar staat er zelfs 

een Nederlandse  Matthäus op het programma. 

Het blijft dan ook elk jaar weer bijzonder om de uitvoeringen mee te 

mogen maken met elkaar. 

Ik wens jullie goede weken toe, 

Hartelijke groeten, Annemarie  

Reclameclub 
De reclameclub heeft de promotievideo voor de Koorschool af! Het 

stond maandag op de (digitale) voorpagina van het Haarlems Dagblad. 

Klik hier.  

Inspectiebezoek 
Maandag 1 april bracht de inspecteur een bezoek aan het bestuur en 

directie. Donderdag 11 april zal zij de school bezoeken en gesprekken 

voeren met leerkrachten en IB’er en een delegatie van de MR. 

 

15 mei: informatieavond tournee 
Op woensdagavond 15 mei vindt om 19.30 uur de informatieavond 

plaats over de ‘tournee naar het noorden’ op de Koorschool. Alle 

ouders van groep 7, 8 en de eerstejaars senioren worden hierbij 

verwacht.  

 

29 mei – 1 juni Tournee schoolkoor( –groep 6) 
Woensdagochtend 29 mei vertrekt groep 7, 8 én de eerstejaars 

senioren met de bus richting Sneek, waar wij overnachten bij 

gastgezinnen en de volgende morgen richting Ameland vertrekken. 

Daar verblijven wij twee nachten en dan vertrekken wij richting 

Leeuwarden. Na een concert in Leeuwarden vertrekken we naar huis 

op zaterdag 1 juni. Het definitieve programma wordt later 

bekendgemaakt. Denkt u nog aan het persoonsgebonden formulier?  

 

29 mei: Groep 5/6 vrij!  
De woensdag vóór hemelvaart gaan groep 7, 8 en de eerstejaars 

senioren op tournee (zie hierboven). Groep 5 en 6 zijn die dag al vrij.  
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Agenda 

 

 

10/04 Praktisch verkeersexamen 

groep 7 (op de fiets) 

09/04 Eenpittersoverleg  

09/04 Fondsencommissie 

 Bestuursvergadering 

11/04 Inspectiebezoek op school 

18/04 Paasontbijt op school 

(gewone schooltijden) 

 Info 15 uit 

 

Voor in de agenda:  

19/04 Goede vrijdag: vrij 

22/04 Tweede paasdag: vrij 

27/04 – 12/05 Meivakantie 

22/05 Optreden groep 5 

bibliotheek 

26/05 Eerste Heilige Communie 

groep 5 en 6 zingt 

29/05 – 01/06 Tournee 7/8/1e jrs 

29/05 – 02/06 Hemelvaart: vrij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20190401_98011866/haarlemse-koorschool-meer-aanmeldingen-dan-ooit-tevoren-dankzij-reclameclub-video?fbclid=IwAR1Kx_AkfmN2PDLveXRWDrOeyJn-oZR3EKrnTy1svz62kyb6ToaxtPj8fik&utm_source=www.facebook.com&utm_medium=referral&utm_content=/
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Jarig deze weken 

10 april  Boaz (groep 5) 

13 april  Elvie (groep 8) 

  Madonna (gr.5) 

Een gezellige dag! 

 

Passie Evensong 6 april 
 

Op zaterdag 6 april  zingt om 20.00 uur de 

Bavocantorij de Passie Evensong in de 

Kathedraal. 

 

Let op : extra repetitie op zaterdag  

20 april van 10.00 tot 12.00 uur (zie 

dienstrooster) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Matthäus Passion: Polo / uniform 

 
De rode polo’s en uniformen die voor Mahler 

zijn uitgedeeld zijn straks ook weer nodig 

voor de Matthäus Passion, dus die blijven 

voorlopig in de kast hangen.  

De kinderen die niet meededen met Mahler, 

krijgen nog een uniform en polo de komende 

weken.  

Voor de zomervakantie willen we alle 

uniformen, jurkjes en polo’s weer terug, dat 

zullen we t.z.t. weer melden.  

 

 
 

 

 

 

 

 

        Muzieknieuws      

 Verkeersexamen groep 7  

Vandaag heeft groep 7 het theoretisch 

verkeersexamen gemaakt en op 10 april het 

praktisch examen waarbij zij op de fiets een 

parcours moeten afleggen. 

Als het parcours bekend is voor het praktisch 

examen is het misschien handig als u deze route 

met uw kind alvast een keertje fietst.  

Paasontbijt donderdag 18 april 
Donderdag ochtend gaan we met elkaar het paasfeest vieren door 

met elkaar in de klassen te ontbijten. De ouderraad verzorgt dit 

ontbijt en dus thuis niet teveel of helemaal niet ontbijten. Na het 

ontbijt gaan we met z’n allen naar de kathedraal, waar Kapelaan 

Johannes ons meeneemt langs de kruiswegstaties en ons het verhaal 

gaat vertellen over de laatste dagen, de kruisiging en de 

wederopstanding van Jezus.  

Let op! Groep 6b/7 gaat wél ’s middags zwemmen.  

 

 
Installatie- en afscheidsmis 2019 
 

Het lijkt wat vroeg om hier nu al over te 

schrijven, maar de installatie- en afscheidsmis van 

groep 5 en 8 vindt een week eerder plaats dan 

normaal i.v.m. de Koorbiënnale. De mis zal dit 

schooljaar op zondag 30 juni plaatsvinden. Over 

de Koorbiënnale volgt later natuurlijk nog alle 

info.  

Alvast voor de agenda: op woensdag 12 juni is 

voor de huidige groep 5 een informatieavond 

hierover.  



Wederom hebben we dit jaar weer een gevuld programma bij De 
Nieuwe Bavo Bloeit. Komt u ook langs? Er is de hele week bloemwerk 
te bezichtigen.  Studenten van de opleidingen Bloem Groen en Styling 
van diverse scholen vertonen hun vakwerk in de Haarlemse 
Kathedraal. Een prachtige achtergrond voor bijzonder bloemwerk. 

Natuurlijk wordt deze tentoonstelling opengesteld voor publiek. 
Tegen een kleine vergoeding kunt u tickets kopen. Hieronder ziet u de 
openingstijden. 

Programma 
Openingstijden: Vrijdag 5 april t/m  zaterdag 13 april  van 10.00 -16.30 (zondag vanaf 12 uur) 

Extra avond open stellingen: 

Vrijdagavond 5 april 19.30 - 22.00  met lichtshow op de kathedraal 
Vrijdagavond 12 april  19.30 - 21.30 
Zaterdagavond doorlopend geopend tot 18.00 uur 

Weekprogramma: 
Donderdag 4 april    
16.00 uur - 19.00  Co Café voor genodigden 
19.00 uur - 21.30 Netwerkavond voor deelnemers en genodigden.  Horecafaciliteiten geopend. 

Vrijdag 5 april 
Activiteit: Demonstratie bloemschikken & bloemenverkoop 
10.00 -12.30 Ouderen dag (gereduceerde entreeprijs à €4,50 p.p.) 
19.30 - 21.30 Openingsavond corsoweekend met straattheater en muziek. 

Zaterdag 6 april 
Activiteit: Koepeltochten, demonstraties bloemschikken & bloemenverkoop 
20.00 - 22.00 Concertante evensong. De twintig leden van de Bavocantorij van de Kathedraal 
Haarlem zingen o.l.v. dirigente Sanne Nieuwenhuijsen een evensong in ‘concertante’ 
uitvoering volgens Engelse traditie.  

Zondag 7 april 
Geopend vanaf 12 uur 
Activiteit: Koepeltochten, demonstraties bloemschikken & bloemenverkoop 

Vrijdag 12 april 
Activiteit: Demonstraties bloemschikken & bloemenverkoop 
19.30 - 22.30 Avondopenstelling. Bloemsierkunst in de spotlights – sfeervol verlichte 
avondopenstelling met spots en kaarslicht. 

Zaterdag 13 april 
Activiteit : Demonstratie bloemschikken & bloemenverkoop. Bloemsierkunst in de spotlights – 
sfeervol verlichte avondopenstelling met spots en kaarslicht. 
Verlengde openstelling tot 20:00 uur. 

 

  De nieuwe Bavo Bloeit – 4 t/m 13 april 2019 


