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Hoi allemaal,  

Een nieuw jaar, tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Welkom terug na de vakantie! 

 

Nieuwe leden 

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat we 4 

nieuwe aanmeldingen hadden, inmiddels zijn er 

nog 5 nieuwe leden bijgekomen! Daarmee hebben 

we, met op dit moment 16 leden, weer genoeg 

kinderen om verder te kunnen. Maar, het blijft 

altijd leuk om nieuwe kinderen te zien komen, dus 

nodig gerust nog vriendjes en vriendinnetjes uit; 

vanaf 5 jaar zijn kinderen welkom als lid! 

Nieuwe leden zijn: Tessa, Norah, Sarah, Josefine 

en Thirza. We hopen dat ook jullie een leuke tijd 

hebben op koor. 

 

Dirigenten 

We schreven de vorige keer dat Marije pas tegen het einde van het seizoen als dirigent bij Spring 

kwam, nadat ze pas in Bennekom kwam wonen. Vlak voor de Kerst haalde ze haar diploma: bij dezen 

nogmaals gefeliciteerd! 

Inmiddels hebben de meesten van jullie ook al een keer kennis gemaakt met de twee vervangers. Als 

we vervanging nodig hebben omdat Marije er niet is, kunnen we terugvallen op Marleen van der Kolk 

(moeder van Hannah en oprichtster van het koor) of Tineke van Dijk. Ze kennen het koor allebei, 

maar het is voor hen natuurlijk altijd even wennen aan de liedjes die op dat moment gezongen 

worden. We zijn altijd erg blij als een van hen kan invallen! 

 

Kerstuitvoering(en) 

Op 15 december was er een 

kleine uitvoering met de ouders 

en generale repetitie voor de 

uitvoering op 20 december in 

de Timanshof. Het was leuk om 

ook de ouders een keer bij de 

repetitie te hebben en een 

goede oefening voor een aantal 

kinderen om voor ‘publiek’ te 

zingen. We hebben zowel op de 

middag met de ouders als bij de 

Timanshof veel enthousiaste 

reacties gehoord en blije gezichten gezien (en niet alleen van de kinderen!).  

 

 



Stoelenrooster 

Voor een deel van de ouders is het al een bekende term: 

‘het stoelenrooster’. De afgelopen maanden hebben we als 

bestuursleden steeds gezorgd dat een van ons bij de 

repetitie was of een enkele keer een andere ouder 

gevraagd. Achtergrond daarvan is dat er iemand is die kan 

bijspringen mocht er wat gebeuren tijdens de repetitie. Zo 

staat Marije er bijvoorbeeld niet alleen voor als een kind 

niet lekker wordt en er een ouder gebeld moet worden. Er 

kan dan dus altijd iemand bij de kinderen blijven als er 

even buiten de zaal wat geregeld moet worden. Ook kan, 

als het nodig is, geholpen worden bij het klaar zetten  

 van de stoelen en wacht de ouder of Marije (in overleg) na de repetitie totdat alle kinderen zijn 

opgehaald (of zelf vertrokken).  

We willen dit rooster vanaf januari weer gaan oppakken, zodat we de taken een beetje over iedereen 

kunnen verdelen. In het rooster wordt iedereen ingedeeld. Daarbij is de vraag of ieder zelf wil ruilen 

met een andere ouder als hij/zij niet kan. We hebben daarom ook een telefoonnummer opgenomen. 

Mochten er vragen zijn over het rooster, laat het gerust weten; het belangrijkste is vooral gewoon om 

er te zijn… 

 

Herinnering contributie 

In de vorige nieuwsbrief plaatsten we een oproep om de contributie te betalen. Fijn dat een heel 

aantal ouders dat al hebben gedaan. Willen degenen die het vergeten zijn, of die de vorige 

nieuwsbrief niet hebben ontvangen ook nog de bijdrage over de periode september 2017 - februari 

2018 overmaken? Dat kan op IBAN NL71RABO01079.98.092 t.n.v. Christelijk Kinderkoor Spring te 

Bennekom. De contributie is 30 euro per half jaar; nieuwe leden betalen vanaf de 3e maand dat ze lid 

zijn (1e 2 maanden gratis). Bij vragen: stuur even een mailtje. 

 

Komende repetities 

De komende weken tot en met 16 februari is er elke week gewoon repetitie; op 23 februari en 2 

maart is het voorjaarsvakantie.  

Kun je een keer niet komen? Meld je even (per email) af! Dan wachten we niet op je. 

 

Estafettestokje  

Naam : Ik ben Colinda van Driel. Ik woon op de Pienemanstraat te Ede. 

Broertjes of zusjes: Ik heb 2 broertjes, Wilbert van 5 en Tobias van 2 jaar. 

School: Ik zit op de Kraatsschool in groep 3a, daar vind ik lezen en schrijven het leukst 

Mijn hobby’s: Ik knutsel graag en speel graag met mijn vriendinnen, zingen doe ik de hele dag door. 

Mijn lievelingsspeelgoed: mijn poppen waarmee ik leuk kan spelen dat ik moeder of juf ben. 

Mijn lievelingskleren: het liefst draag ik een vrolijke jurk. 

Deze muziek vind ik mooi om naar te luisteren: Ik vind koormuziek mooi om te luisteren. Ik luister 

dan ook vaak naar Nederland zingt. 

Het mooiste boek dat ik heb gelezen: 

Sanne is mijn vriend. Die heb ik 

gekregen van mijn tante. 

Op koor zing ik graag: In de circustent 

en 'k stel mijn vertrouwen. 

Mijn mooiste CD: voorlees cd-tjes. Voor 

de rest luister ik graag naar Elly en 

Rikkert en kinderen  voor kinderen. 

Mijn wens voor het koor: dat ik veel 

mooie liederen leer en vele jaren 

gezellig kan zingen. 

 

Ik geef het stokje door aan: Sarah  

 


