
Welkom in       ! 
 

Beste ouders,  

Na een lange tijd zonder koor kunnen we weer samen zingen met Beau-re-mi! Dit jaar wordt 

ongetwijfeld anders dan anders, maar ik hoop dat je zoon of dochter in elk geval zal genieten van 

samen zijn en muziek. Op dit blad vinden jullie heel wat informatie over Beau-re-mi: wat wordt er 

van de kinderen verwacht, wat moeten ze meenemen, hoeveel kost alles … Neem alles rustig door en 

bespreek dit ook met je kind. Het is immers belangrijk dat zij kiezen voor deze hobby en weten wat 

die keuze inhoudt. Als je nog vragen hebt, mag je me steeds na de repetitie aanspreken, mailen of 

bellen. Ik wens je kind heel veel zangplezier toe!  

Sarah Decadt, dirigent Beau-re-mi  

(sarahdecadt@hotmail.com | 0476 65 25 77) 

 

 

Koorkalender 2020 – 2021 (deel 1) 
 

Datum Activiteit 

vrij 4 september Startrepetitie Beau-re-mi 

vrij 11 september Repetitie 

vrij 18 september Repetitie 

vrij 25 september Repetitie 

vrij 2 oktober Repetitie 

vrij 9 oktober Repetitie 

vrij 16 oktober Repetitie 

vrij 23 oktober Repetitie  

vrij 30 oktober Repetitie  

vrij 6 november Herfstvakantie: kooractiviteit 

vrij 13 november Repetitie 

vrij 20 november Repetitie 

vrij 27 november Repetitie 

vrij 4 december Repetitie 

vrij 11 december  Repetitie 

vrij 18 december Kerstfeestje 

vrij 25 december Geen repetitie – Vrolijk Kerstfeest! 

vrij 1 januari 2021 Geen repetitie – Gelukkig Nieuwjaar! 

vrij 8 januari 2021 Eerste repetitie in 2021 

  

paasvakantie 2021 Koorkamp Beau-re-mi – onder voorbehoud 

juni 2021 Slotconcert Beau-re-mi – onder voorbehoud  

 

 

 



Coronaproof repeteren 

• We repeteren elke vrijdag van 17.30u tot 18.30u in de Noordduinen.  

• Je moet je kind verplicht vooraf inschrijven voor elke repetitie tot en met oktober, dit doe je via 

Doodle. Zo weten we precies wie er is op elke repetitie i.v.m. mogelijke contact tracing. 

• Als je kind de dag van de repetitie ziek is, blijft het uiteraard thuis en dan verwittig je de dirigent 

via sms (NIET via Whatsapp! De dirigent heeft geen smartphone!). 

• In september en oktober repeteren we zo veel mogelijk buiten. Voorzie dus aangepaste kledij!  

Bij regen zingen we uiteraard in de danszaal. Vanaf november zingen we steeds in de danszaal. 

• Meebrengen naar de repetitie: flesje water met naam erop, koormap. Gsm’s blijven liefst thuis! 

Als je kind er toch een bij heeft, staat hij op stil en blijft hij de tijdens repetitie opgeborgen. 

 

Optredens 

• We plannen tot eind 2020 geen optredens door de onzekerheid over de coronamaatregelen.  

Wel zullen we af en toe een filmpje maken voor nieuwsgierige ouders.       Hopelijk kunnen we in 

2021 wel zingen voor publiek, of minstens een kleinschalig toonmoment doen voor de ouders! 

• Kledij voor optredens: koor-T-shirt en lange, blauwe jeansbroek.  

 

Inschrijven 

• Inschrijven kan tot en met 30 september en dit doe je online via www.beau-re-mi.be 

• Het inschrijvingsgeld voor Beau-re-mi is € 50. Dit kun je tot en met 30 september overschrijven 

op BE21 7370 4862 2103 met vermelding van de naam van je kind(eren). Ook wie na september 

aansluit, betaalt € 50. Bij verschillende mutualiteiten en/of bij de gemeente Koksijde kun je een 

deel van dit inschrijvingsgeld terugkrijgen.  

• Wat krijg je hiervoor in de plaats: wekelijkse koorpret, verzekering via Koor & Stem, een 

persoonlijke koormap, alle partituren, een koor-T-shirt én gratis deelname aan alle kooruitjes! 

Enkel voor het koorkamp vragen we een aparte bijdrage.  

Communicatie en privacy  

• Via de Beau-re-mi-mail worden de ouders wekelijks op de hoogte gehouden van praktische info. 

E-mail is ons officiële communicatiemiddel. De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvolging 

van deze mails en het tijdig beantwoorden van vragen.  

• De website van Beau-re-mi is www.beau-re-mi.be en op Facebook vind je ons onder “Kinderkoor 

Beau-re-mi”. De ouders kunnen vrijblijvend praktisch afspreken via de Whatsappgroep.  

Op YouTube kun je een selectie videomateriaal terugvinden.  

• In oktober krijgt iedereen een ledenlijst met adressen, telefoonnummers, mailadressen en 

verjaardagen. Zo kun je afspreken voor vervoer of andere praktische zaken. Wil je dit niet? 

Vermeld het bij inschrijving. 

• Door in te schrijven bij kinderkoor Beau-re-mi ga je ermee akkoord dat we af en toe sfeerfoto’s 

of filmpjes maken voor op de website, Facebook … Wil je dit niet? Vermeld het bij inschrijving. 

• De volledige tekst over GDPR voor Beau-re-mi is te lezen via www.beau-re-mi.be/info  

 

http://www.beau-re-mi.be/
http://www.beau-re-mi.be/
http://www.beau-re-mi.be/info

