Lessen in:
Lessen in:
Peuter/Kleuterdans
Kinderdans
Klassiek ballet
Streetjazzdance
Funky Westend Jazz
Modern jazz/Contemporary
Hiphop
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Nieuwsbrief 1: september 2016
Voor alle leerlingen die zelf hun e-mail ontvangen.
Zorg dat je ouders deze Nieuwsbrief ook lezen, aangezien er ook voor hen belangrijke
informatie in staat. Alle Nieuwsbrieven zijn overigens ook te vinden op onze website.
Aan alle leerlingen en ouders,
Data op de kalender 2016
Modeshow van La Femme

Zondag 9 oktober met leerlingen van
onze studio en dans van Hiphop 3
17 oktober 20.45 uur
maandag 17 t/m zaterdag 22 oktober
Zaterdag 5 november 12.15-12.45 uur
door de 4 en 5 jarigen o.l.v. Cirean
Thiesen
November, datum nog niet bekend
21 december bij Central
Zondag 18 juni in de Maaspoort

Proefles Fit and Funk Body Moves
Openbare lessen
Dansen in de bieb

Workshop Dimitra
Kerstborrel
Theatershow Ballet en Dance Studio
Dorris Titulaer
Lesrooster

De maandag groepen zullen vanaf november een kwartiertje eerder les hebben
17.30-18.30 Streetdance hiphop 1, juf Aileen
18.30-19.30 Modern Jazz 1, juf Nina/Cirean
19.30-20.30 Modern Jazz 2, juf Nina/Cirean
20.30-21.30 Fit and Funk Body moves, juf Cirean
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Nieuwe dansstijl
Op maandag 17 oktober zal Cirean Thiesen een proefles Fit and Funk Body Moves geven. Deze
les is voor 25+. Bij voldoende cursisten (minimaal 8) zal deze les vanaf 31 oktober starten. Voor
moeders van leerlingen bedragen de kosten € 22,50 per maand. Voor anderen € 25,- per maand.
Kom een gratis proeflesje meedoen!!!
Jong Talenten 1
Vanaf Grade 2 is het mogelijk om een 2e klassieke balletles te volgen. Deze is op dinsdag om
17.15 uur.
Caractèr schoenen
Vanaf Grade 1 wordt er caractèr gegeven en hebben de leerlingen caractèr schoenen nodig.
Zaterdag 22 oktober kunnen ze gepast worden, kosten € 30,-. Wij hebben ook nog tweedehands
voor € 10,Dansspullen
Aanbiedingen tijdens de openbare lesweek
Enkelwarmers
Alle rugzakjes
Mini Dance note blokjes
Balletvestje
T-Shirts van onze studio (zie foto)
Kids
Volwassenen vanaf XS
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€3,50
€10,€ 0,65
€ 21,50
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voor
voor

€ 3,€ 5,€ 0,50
€ 12,50

€ 13,50 voor
€ 15,- voor

€ 12,50
€ 14,-

Zaterdaglessen
Het afgelopen seizoen hebben wij te veel storingen in de les gehad. Wij willen jullie daarom
vriendelijk verzoeken om niet aan het begin van de les in de deuropening te blijven staan en niet
tijdens de les te storen. Op zaterdag kunnen op de gang vragen gesteld worden tussen
9:45-10:00 en 13:00-13:15. Het liefst eigenlijk per mail zodat wij de volle aandacht aan onze
leerlingen kunnen besteden.
Bij de 3-4-5 en 6 jarigen zijn constant 2 juffen aanwezig.
Houdt u er ook rekening mee
Dat de leerlingen vanaf +/- 10 jaar, het niet op prijs stellen wanneer er vaders/broers in de
kleedkamer aanwezig zijn.
Waardevolle spullen
Zorg ervoor dat er geen waardevolle spullen in de kleedkamer achterblijven, neem ze mee de
studio in.
De dans weekendtassen wel graag in de kleedkamer laten.
Facebook
Ook op Facebook? Wij ook! Like de pagina Ballet en Dance studio Dorris Titulaer.

’t Venloosch Keteerke
Alle leerlingen ontvangen bij ’t Venloosch Keteerke 20% korting op ijs en wafels.
Kermismuntjes
Van 5 t/m 12 oktober krijgen alle minderjarige leerlingen 2 kermismuntjes. De waarde hiervan is
€ 2,-. Er kunnen maximaal 2 muntjes per attractie ingeleverd worden. Veel plezier er mee!
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalvakantie
Pasen
Mei vakantie
Pinksteren
Zomervakantie

zondag 23 oktober t/m zondag 30 oktober
zaterdag 24 december t/m vrijdag 6 januari
zaterdag 25 februari t/m vrijdag 3 maart
maandag 3 april
zaterdag 22 april t/m zaterdag 6 mei
zaterdag 3 juni t/m maandag 5 juni
maandag 19 juni t/m zondag 3 september
Na 19 juni alleen nog picknick etc., school sluit vrijdag 23 juni

Wij wensen jullie allemaal een leerzaam dansseizoen met veel plezier!
Jody, Nina, Loes, Cirean, Aileen, Innat en Dorris
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