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Nieuwsbrief 6: juni 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,
Eindpresentaties Domani 19 juni
Voor de presentatie van 13.30 uur moeten alle leerlingen om 12.45 uur aanwezig zijn in Domani.
Voor de gasten gaat de deur om 13.15 uur open.
Na de voorstelling kunnen de leerlingen in de foyer worden opgehaald.
De duur van de presentatie is ongeveer 1 uur en 10 minuten.
Voor de presentatie van 15.30 uur moeten alle leerlingen om 14.45 uur aanwezig zijn.
Voor de gasten gaat de deur om 15.15 uur open.
Omdat er weinig kleedruimte is, kunt u het beste uw dochter de kleding thuis al aandoen
zodat ze alleen maar een jas hoeven op te hangen.
Adres Domani: Dominicanenstraat 15, Venlo.
Wij zouden heel erg graag willen weten welke kinderen er niet mee doen i.v.m. het inkopen van
limonade en koeken.
De hulpouders dienen om 12.30 uur in Domani te zijn voor een korte briefing.
ALLE KLEDING VAN DE STUDIO BLIJFT IN DOMANI EN MAG NIET MEE NAAR HUIS
WORDEN GENOMEN !!!
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Lekker Venlo
Enkele leerlingen van onze studio doen ook bij lekker venlo mee, zij krijgen hierover persoonlijk
bericht.
Examens
De uitslag van de examens duurt zo’n 6 tot 8 weken. Mocht er een leerling gezakt zijn, bel ik
de ouders persoonlijk.
Inschrijfformulieren
De nieuwe inschrijfformulieren voor het seizoen 2016/2017 dienen vóór 19 juni te worden
ingeleverd. Bespreek even met de desbetreffende lerares in welke groep ze is ingedeeld.
Uitjes na 19 juni
Picknick: voor grade 3, 5, 6 en Modern 1 op woensdag 22 juni van 15.00 - 16.30 uur bij IJsco
Fantastico op de Maasboulevard. De leerlingen mogen eigen cakejes etc. meenemen.
Voor fruit, een croissant en een ijsje wordt gezorgd.
Mimi’s Cupcakes: grade 8 op woensdag 22 juni om 17.00 uur.
Borrelen: voor de jazz funky groepen woensdag 15 juni 20.45 uur bij de Werf.
Etentje: voor de klassieke groepen vanaf Advanced donderdag 23 juni bij Chez L etre om 19.00
uur.
Voor alle andere groepen wordt er na of tijdens de les iets lekkers uitgedeeld.
Data op de agenda
19 juni 2016
19 juni 2016
19 juni 2016
5 september 2016
10 september 2016
18 september 2016

18 juni 2017
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Lekker Venlo
2 presentaties in Domani
Einde officiële lessen
Start nieuwe seizoen
Diploma uitreiking in onze studio om 15.15 uur
Cultuur zondag in de grote zaal van de Maaspoort
( groepen die hier aan mee doen krijgen begin september
bericht)
Voorstelling met alle leerlingen in Theater de Maaspoort
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Als een van de laatste maar niet minder belangrijke items, zijn wij heel erg trots op Raven
Verbruggen die in augustus op TV in een danscommercial te zien zal zijn ( wij mogen nog niet
verklappen voor welke stores ). En wij 2 nieuwe docenten hartelijk verwelkomen:
Cirean Thiesen voor de 3,4 en 5 jarigen. Cirean is afgestudeerd danseres Artez en doet op het
moment de Pabo, ideale combi dus.
Selin Yildirim gaat de hip hop voor 6 en 7 jarigen geven en Urban Contemporary. Selin is
afgestudeerd aan de Rijn IJssel academy. Zij zal ook Jody vervangen op vrijdag als Jody
repetities heeft op school of voor Dance Dance Dance waar zij weer als achtergrond danseres
te zien zal zijn.
Rest ons nog jullie allemaal een top vakantie te wensen met heel wat zon,
Veel liefs,
Dorris, Nina, Jody, Loes,Tamara, Cirean en Sélin
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