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Infobrief 2: juni 2019
Voor alle leerlingen die zelf hun e-mail ontvangen:
Zorg dat je ouders deze Infobrief ook lezen, aangezien er ook voor hen belangrijke informatie
in staat. Alle Infobrieven zijn overigens ook te vinden op onze website.
Aan alle leerlingen en ouders,
Voor je zie je de laatste infobrief voor de zomervakantie.
Examens
Inmiddels zijn alle balletexamens achter de rug, en kunnen wij niks anders meer doen dan rustig
de uitslag afwachten.
Einde seizoen, start nieuwe seizoen
De laatste dansdag van onze studio is op zondag 23 juni.
We beginnen weer op maandag 2 september.
Voorstelling Maaspoort zondag 23 juni
• Voor de Maaspoort voorstelling op 23 juni zijn er nog kaartjes te bestellen dit kan via de
website van de Maaspoort of aan de kassa van de Maaspoort
• Alle leerlingen krijgen per groep een mailtje voor de kostuums en kleding die ze van thuis
mee moeten nemen voor de voorstelling in de Maaspoort.
• Iedereen die achter de schermen aan deze voorstelling meewerkt dient witte kleding mee
te nemen voor de Grand Finale..
• Tijdens de voorstelling is het niet toegestaan om foto’s of video’s te maken.
De foto’s worden gemaakt door: Marco Boots
Prijs voor de dvd met alle foto’s €10,00 voor een USB stick met alle foto’s €15,00
De video opnames worden gemaakt door Rene Bruncken
Prijs voor een dubbel layer dvd, of download link (betere kwaliteit) €17,50
Wil je deze bestellen dan graag voor 22 juni een envelop met gepast geld, de naam, het
bedrag en foto of dvd afgeven bij Dorris.
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Verder willen wij jullie nog op een aantal zaken attenderen:
• Het inschrijfformulier voor het nieuwe cursusjaar 2019/2020 moet voor 22 juni
ingeleverd te worden bij Dorris.
In de bijlage zit het nieuwe rooster & het inschrijfformulier voor 2019/2020.
• Juf Cirean stopt met het lesgeven van de moderne lessen op maandag.
Daar zij in Breda woont en 5 dagen per week voor de klas staat wordt dit te veel voor
haar.
Deze lessen worden vervangen door juf Selin Yildirim, afgestudeerd in Arnhem, met als
specialisatie Contemporary fusion.
De zaterdag lessen worden gegeven juf Cirean en juf Sophie.
• Mocht U nog vragen hebben bel gerust tussen 12.00 en 15.00 uur
06-54958383.
• Er zullen geen mails beantwoord worden tussen 24 juni en 16 juli.
• Eindvoorstelling 2019-2020 zullen op in Theater de Garage plaatsvinden.
De Generale repetitie is op dinsdag 16 juni, voorstellingen op 17 en 18 juni.
Noteer die data vast.
Tot slot wensen wij jullie een sprankelende en wervelende show toe en hopen wij jullie weer allen
te mogen verwelkomen in het nieuwe dansseizoen.

Bedankt voor jullie de inzet en enthousiasme in het afgelopen seizoen

Met een zonnige glimlach wensen wij jullie een prachtige zomer toe

Cirean, Jody, Selin ,Sophie en Dorris.

15 juni 2019

Nieuwsbrief

