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Nieuwsbrief 2: januari 2017
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 2017
Openbare lessen examen groepen
Openbare lessen 3, 4 en 5 jarigen
Workshop Dimitra
Theatershow Ballet en Dance Studio
Dorris Titulaer

woensdag 11 en zaterdag 14 januari
zaterdag 28 januari
Zondag 12 februari
Zondag 18 juni in de Maaspoort

Op de eerste plaats wenst ons hele dansteam jullie een gezond, gelukkig, spetterend en dansant
2017!

Examens
Omdat dit jaar de examens een maand eerder plaatsvinden, moeten wij alle leerlingen VOOR 23
januari opgeven en het examengeld betalen.
De leerlingen van de examenklassen hebben woensdag 11 januari en zaterdag 14 januari openbare
lessen. Het is belangrijk dat er een ouder/verzorger bij aanwezig is.
Mocht uw dochter geen examen mogen of willen doen wilt u dit dan zo spoedig mogelijk laten
weten.
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Lestijden vanaf januari
Grade 5 heeft 's woensdags 20 minuten langer les, dus tot 17.50 uur.
Grade 7 begint 's woensdags een kwartier eerder, van 18.30-19.45 uur.
Inter Foundation donderdags 20 minuten langer, dus van 16.45-18.20 uur.
Deze extra tijd is voor de voorstelling en is gratis.

Voorstelling Maaspoort
Zoals jullie al weten is onze voorstelling op zondag 18 juni (Vaderdag) aanvang 18.30 uur.
De kaarten zijn vanaf maandag 9 januari bij de Maaspoort verkrijgbaar.
Leerlingen die meedoen aan de voorstelling en alle hulpouders hoeven uiteraard geen
entreebewijs te kopen.
Helaas kunnen kinderen die te veel lessen missen niet meedoen aan de voorstelling!

Workshop Dimitra Modern Jazz
De eerstvolgende workshop van Dimitra is zondag 12 februari.
11.00-12.15 uur t/m 15 jaar, € 12,50 per persoon.
12.30-14.00 uur vanaf 16 jaar, € 15,- per persoon.
Dimitra is in december begonnen met 2 dansen voor onze voorstelling. Ze zal hierna nog 3
workshops geven. Eventueel zal Dorris de dansen nog "cleanen".

Kostuums
Wij hebben nog hulp nodig voor het maken van tutu's voor Grade 7 en IF Inter. Wie van de
moeders of oma's kan Shamma hierbij helpen?
Veel kostuums zijn al gekocht, hiervoor vragen wij huur tussen de € 1,50 - € 3,-.

Openbare lessen 3, 4 en 5 jarigen
Zaterdag 28 januari zin er openbare lessen voor de allerkleinsten.
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Zaterdaglessen
Het is niet de bedoeling dat er meer dan een ouder meegaat naar de kleedkamer.
Tevens vragen wij nogmaals om de gang boven vrij te houden zodat de leerlingen er makkelijk
doorheen kunnen.
Ook stellen wij het zeer op prijs als uw kind met lego of puzzels gespeeld heeft dat dit weer
opgeruimd wordt zodat de kleedkamer ook netjes is volgende groep.
Denkt u a.u.b. ook aan de hygiëne! Was de danskleding op tijd en gebruik eventueel deodorant
zodat de leerlingen niet naar transpiratie ruiken.
De docenten eten in de studio tussen de lessen!
Zaterdag 25 februari zijn er geen lessen i.v.m. de boetezitting. Zaterdag 4 maart zullen de
lessen gewoon doorgaan.

Wist u dat:
Als u voor € 25,- boodschappen doet bij Jumbo u een uur gratis kunt parkeren?
U bij Metric City (Gossip Bar) zaterdags vanaf 8.30 uur voor € 4,- kunt ontbijten. Hiervoor
krijgt u 2 verse broodjes en een croissant, 1 gekookt ei, ham, kaas en zoet broodbeleg, 1 kop
koffie of thee.
Uiteraard kunt u bij de Gossip Bar ook terecht voor Tappas, lunches en speciale koffies.
Jodenstraat 53 (binnenkort ook bereikbaar via de achterkant, waar nu alleen uitgang is) 20
meter vanaf onze studio.
Vakanties
Carnavalvakantie
Pasen
Mei vakantie
Pinksteren
Zomervakantie

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

Lieve dansgroetjes,
Jody, Nina, Loes, Cirean, Aileen, Inna en Dorris
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