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Nieuwsbrief 4: Februari 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,
We hebben besloten vaker een nieuwsbrief, wel korter, te sturen. We hopen dat de informatie
dan duidelijker is en iedereen het leest en wij zo geen vragen meer krijgen die al duidelijk zijn
gemaild.
Data op de kalender
27-02-2016
Mei 2016
29-05-2016
Begin juni 2016
19-06-2015

In samenwerking met Denzz show met hiphop + modern in
theater de Maaspoort
Kinderexamens
Venlo Stormt
Beroepsexamens
2 eindpresentaties in Domani (gewijzigde datum!)

Vakanties en vrije dagen:
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
activiteiten

maandag 28 maart 2016
23 april t/m 8 mei 2016
Valt in de meivakantie!
16 mei 2014
20 juni t/m 4 september 2016
13 t/m 18 juni
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Modeshow + Dans zaterdag 27 februari 2016
Voor de heropening van onze buurvrouw Miriam van Boutique La Femme is er aanstaande
zaterdag een modeshow en dans.
Dit zal gebeuren voor Boutique La Femme en onze studio.
Houd u er a.u.b. rekening mee om niet door een dans heen te lopen.
Programma:
12:00 uur 2 Modellen van de jazz dames groep
Dans: Raven + Joni
2 Modellen van de funky jazz groep
Dans: 10 meiden van Hiphop 2
4 Modellen
Duurt ongeveer 12 minuten en wordt elke drie kwartier herhaald.
12:00 / 13:30 / 14:15 / 15:00 / 15:45 uur.
Extra lessen i.v.m. examens
Zaterdag 19 maart
Grade 5 15:15 uur
Grade 6 16:15 uur
Grade 8 17:15 uur
Maandag 21 maart
Grade 3 16:45 uur
Grade 5 17:45 uur
Woensdag 23 maart
Primary 15:30 uur
Woensdag 13 april
Primary 13:30 uur
Grade 1 14:30 uur
Grade 3 15:30 uur
Woensdag 20 april
Grade 1 15:30
Jody
Wij wensen Jody heel veel succes bij de grootste Hiphop school in Nederland Global Dance.
Hier gaat zij zaterdags les geven. Wat een eer, o.a. Timon Steffens geeft op deze school les.
Trots dat zij ook in onze studio les geeft.
Aanwezigheid Dorris
Dorris zal niet iedere zaterdag aanwezig zijn bij de lessen maar om de week. Mochten er vragen
zijn dan kunt u mailen of de vraag stellen aan de meisjes die Loes en Tamara helpen. Graag niet
aan Loes en Tamara zelf wanneer zij lesgeven.
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Kleedkamer
Zou u zo vriendelijk willen zijn uw kind zelf het boekje, lego enz. in de kleedkamer weer te laten
opruimen na gebruik? En afval graag in de prullenbak in de kleedkamer.
Verzorging
Jonge meiden verzorg jezelf goed, dat hoort er ook bij!
Lieve groetjes,
Jody, Nina, Loes,Tamara, Inna en Dorris
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