
We zoeken jou!
Op maandag 24 december 2018 om 18:00 uur

vieren wij onze kerst-gezinsviering 
in de Oranjekapel

Zing jij dan (weer) mee?
Meld je aan, dan krijg je de muziek per e-mail.

We oefenen iedere maandag vanaf 19 november tot en met
17 december vanaf 15:00 uur in de Oranjekapel.

Als je het leuk vindt kan je ook meezingen in de viering van
2 december, 1e zondag van Advent, om 12.15 uur.

We repeteren dan in november direct na het kerstkoor
15 minuten extra.

We werken aan het thema “Moeder en kind”



Handig om te weten:

Het koor wordt geleid door Melde van Dijk

- Je kunt meezingen als je in groep 3 of hoger zit.
- Als je tijdens de gezinsviering in het koor wilt zingen voor
familie, vrienden en buren, dan moet je 19 en 26 november en 3, 10 en
17 december komen oefenen (5 keer in totaal).
-  Voor wie het leuk vindt zijn we ook op zoek naar kinderen voor het
kinderadventkoor voor zondag 2 december om 12.15 uur. We repeteren
dan in november direct na het kerstkoor, 15 minuten extra.
- Deelname is gratis.
- De repetitie is in de Oranjekapel-Amsterdamsestraatweg 441A
- Je mag vanaf 14:45 binnenkomen en krijgt limonade, koek en
een kleurplaat.
-  Meld je aan bij  Melde  meldevandijk@gmail.com  als  je  eerder
hebt mee gezongen met het kinderkerstkoor. Laat even weten of je ook
zingen wil met advent.
- Meld je aan bij Suzanne Jansen-Spit als je nieuw bent of deze
flyer  digitaal  wilt  ontvangen:  s_amjansen@hotmail.com.  Laat
even weten of je ook zingen wil met advent.

Wat willen we weten?
- Voornaam en achternaam kind
- Naam school en groep
- Naam en e-mail adres ouder(s)
- Tel. Nummer ouder(s)

Geef het door aan je vrienden!
Het kinderkerstkoor is een initiatief van de Jacobusgemeenschap.
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