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Beste Allemaal, 
 
Het schrijven van deze nieuwsbrief doe ik onder de kerstboom, met het kerstdiner net achter de rug en het 
nieuwe jaar nog amper 4 uur vanaf nu. Hopelijk brengt 2016 voor iedereen alle goeds. In ieder geval wensen wij 
iedereen veel zangplezier! 
 

Senta Claus 
Na een lange repetitiemiddag hebben alle kinderen genoten van een kerstdiner met allemaal zelf meegebrachte               
en zelfgemaakte gerechtjes. Yuliette (de moeder van Larissa) heeft erg haar best gedaan om de buffettafel gezellig                 
op te maken en alles warm te maken. Dat is haar zeer goed gelukt, waarvoor onze hartelijke dank! 
Ook de anderen die o.a. geholpen hebben met klaarzetten van spullen, koffie schenken, afwas, kaartverkoop en                
opnames/foto’s maken bedanken wij graag voor de geboden hulp. 
Na het diner konden alle kinderen zich opmaken voor het concert. 
Senta Claus kerstconcert 2015 was een succes! 
Het aanwezige publiek heeft enorm genoten. Ook mocht het publiek nog even actief meedoen met de Angklungs, 
muziekinstrumenten die Sylvia heeft meegenomen van haar vakantie uit Indonesië.  Het was een concert zoals je 
van tevoren hoopt dat het wordt. Mooi, warm, betrokken, gezellig.  
 
Het Senta Claus project is daarentegen niet geworden wat we ervan gehoopt hadden. Namelijk nieuwe zangers 
voor ons koor. Er hebben uiteindelijk 3 kinderen meegedaan met de repetities, en 2 hebben er tijdens het 
kerstconcert meegezongen.  

Ouders/volwassenen koor  
Tijdens het kerstconcert hebben 10 stoere ouders het gedurfd 3 liederen te zingen. Met maar 3 repetities vooraf                  
was dat best een uitdaging. Maar ze hebben het supergoed gedaan!  

 
Sinterklaas 
Op donderdag 4 december heeft het Jeugdkoor op eigen initiatief tijdens de repetitie avond Sinterklaas gevierd.                
Iedereen had een willekeurig cadeautje gekocht. De dames hebben een erg gezellige avond gehad en iedereen                
ging met een leuk cadeautje naar huis. 

 
2e lustrum; 10 jaar Senta! 
Wij hebben nog geen ideeën mogen ontvangen. Zelf hebben we die natuurlijk al wel… 
De feestcommissie moet nog wel worden vastgesteld, daar beginnen we eerst maar eens mee. 
Mocht je ideeën hebben of graag mee denken in de feestcommissie, laat het ons dan weten. 
 
 
 
 
 
 



Seizoensplanning 
20 februari repetitie concert 5-6 maart JK 
5 en 6 maart medewerking aan een concert van Collegium Utrecht JK  (repetitie 20 februari) 
18 maart Generale repetitie Matthäus Passion JK 
19 maart Matthäus Passion in de Sint Maartenskerk te Zaltbommel JK  
16 april repetitie KZM-Belcanto JK 
17 april Kinder Koren Festival Net als vorig jaar in januari zijn KK/JK (optie/uitje); ** 

we weer een dag welkom bij de Nationale Opera in de Stopera in 
Amsterdam. Dit is een extra dag voor de liefhebbers. 
Afgelopen keer was het heel erg leuk! 

22/23 april Medewerking aan het concert van KZM-Belcanto in JK 
Zaltbommel (avonden)  
repetitie hiervoor is op zaterdagmiddag 16 april. 

 
Deelname aan Nederlands Koren Festival op 16 januari gaat NIET door! We hopen in mei alsnog mee te doen. 
**Voor het uitje op 17 april zoeken wij ouders die mee willen reizen. Een aantal kinderen kan nog niet zelfstandig                    
reizen en we gaan met de trein. 

Ouderavond 
Wij, Sylvia en het bestuur, willen graag een ouderavond organiseren om samen met de ouders te sparren over het                   
een en ander. Sponsoring, financiën, steun op een andere manier….. binnenkort ontvangt u via de mail een                 
uitnodiging,  
 

Lesgeld seizoen 2015/2016 
Wij willen u er graag aan herinneren dat de 2e termijn van het lesgeld komende maand voldaan dient te worden. 

Nieuwe piano 
Senta is nog steeds op zoek naar een creatieve ouder die een hoes wil maken voor onze piano.  
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