
  

Nieuwsbrief december 2015 

Eerste les van de maand: Dinsdag 1 december t/m maandag 7 december.  

Elke eerste les van de maand mogen ouders de laatste paar minuten in de danszaal komen kijken. Het 

lampje op de gang geeft aan wanneer de ouders binnen mogen komen (groen=kom maar kijken), 

ongeveer de laatste 7 à 10 minuten. In onze zaal in Linschoten zal de deur open gezet worden, wanneer 

de leerlingen er klaar voor zijn. De leerlingen die voor de volgende les komen, wachten op de op de 

gang wachten tot de les helemaal afgelopen is.   

 

Friendsdance  

De laatste week voor de kerstvakantie (14 t/m 18 december) 

organiseren wij weer Friendsdance. Iedereen mag dan een 

vriendje/vriendinnetje uitnodigen om gezellig een lesje mee te 

dansen tijdens onze discoles. Meer info hierover? De flyer over 

FriendsDance zit apart toegevoegd in deze e-mail. 

 

Kerstvakantie 

Vanaf 21 december t/m 3 januari is de dansschool gesloten 

i.v.m. kerstvakantie. Wij wensen jullie alvast hele fijne 

feestdagen en een dansend 2016 toe.  

 
Optreden voor Sinterklaas in Linschoten   

Twee groepen uit Linschoten (groep 1/2/3 en groep 4/5) 

hebben tijdens de Sinterklaasintocht in Linschoten 

opgetreden voor de Sint samen met hulpjuf Charlotte. 

De meiden hadden hard geoefend en het optreden ging 

super goed! En zoals op de foto te zien is, stonden ook 

de pieten lekker mee te swingen. Het was een super 

gezellige intocht.  

Bestelde tops 

In december verwachten wij de modellen ‘lage armgaten’ en ‘doorschijnend’. Zodra 

de tops binnen zijn zullen wij dit op facebook melden en zullen de tops uitgedeeld 

worden tijdens lessen.  Deze tops hebben wij laten bedrukken door JeL! Opzoek 

naar een leuk en uniek cadeautje met daarop je eigen tekst gedrukt? Kijk dan zeker 

even bij JeL! Super service én kwaliteit. Klik hiernaast op het logo om haar facebook 

pagina te bezoeken. 

  

Agenda: 

14 t/m 18 dec – FriendsDance 

21 dec t/m 3 jan – Kerstvakantie 

13 maart & 17 april & 21 mei – Danswedstrijden Selectie 1,2,3 & Attitudedancers  

https://www.facebook.com/JeL.nl/?fref=ts


Optreden Sinterklaasmiddag Vluchtelingen Steunpunt 

Afgelopen zaterdag hebben de Talentenklas en Selectie 3 

opgetreden tijdens de Sinterklaasmiddag georganiseerd voor 

vluchtelingen uit Woerden & Oudewater. Voor de talentenklas 

was dit zelfs hun eerste optreden en iedereen danste super 

goed! En dat niet alleen… Zij hebben ook geholpen bij het 

zingen van Sinterklaas-liedjes, het uitdelen van eten/drinken en 

ze hebben de Sinterklaas-dans aan alle Syrische kinderen 

geleerd,  zodat we deze dans met z’n allen aan de Sint en zijn 

pieten konden laten zien.  Super trots op de meiden! Klik op de 

foto hiernaast om het optreden op YouTube te bekijken. 

Bedankt voor jullie enthousiasme en de gezellige & warme sfeer.  

'People dance because dance can change things. One move can bring people together. One 
move can make you believe like there's something more. One move can set a whole generation 
free.' - Adam Gary Sevani. 

 

Dit jaar DRIE eindshows (indeling bekend) 

Elk jaar treden al onze leerlingen aan het einde van het seizoen op in het Evertshuis in Bodegraven. 

Door het groeiende ledenaantal zullen we dit jaar 3 shows organiseren. Het gaat om een middag- en 

avondshow op zaterdag 18 juni 2016 en een middagshow op zondag 19 juni 2016.  Op de laatste pagina 

van deze nieuwsbrief vinden jullie de indeling. Hierin staat aangegeven welke dansgroep aan welke 

voorstelling deelneemt.   

 

Filmpjes Eindshows 2015 op YouTube 

Graag weer even genieten van afgelopen eindshows? Inmiddels staan er 

filmpjes van een aantal dansen op ons YouTube-kanaal. Klik op de YouTube-

button hiernaast om ons YouTub-kanaal te bezoeken.  

 

Wist je dat…? 

… Ilse & Marieke uit Linschotengroep 4/5 een heel lief verwenpakket voor Juf Lisa gemaakt hadden (zie 

foto).  Super lief meiden!  

… Juf Eline op vrijdagmiddag stage loopt bij ons op de dansschool. Zij volgt een opleiding aan de 

Utrechtse Dansacademie en wil graag dansjuf worden.  Jullie zullen haar voornamelijk tegenkomen bij 

de groepen op vrijdag van 15:15-19:15 uur.  

… Er nu een aantal meiden zijn die 2 keer per week dansles volgen. Leuk dat jullie zo enthousiast zijn!  

… De talentenklas leniger is dan alle andere selectiegroepen? Zij kunnen wél allemaal hun tenen 

aanraken zonder de knieën te buigen. Groetjes, de Talentenklas. 

 

                                        Hartelijke groeten,  

                     The –A- Team 
            If you wanna be  in 54, you gotta have an Attitude!’ 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC5_wckph7mv2spUPhImlAPg
https://www.youtube.com/watch?v=Urv29ENMCDg


Indeling eindshows 2016  

Elk jaar treden al onze leerlingen aan het einde van het seizoen op in het Evertshuis in Bodegraven. 

Door het groeiende ledenaantal zullen we dit jaar 3 shows organiseren. Het gaat om een middag- en 

avondshow op zaterdag 18 juni 2016 en een middagshow op zondag 19 juni 2016. De reguliere groepen 

worden verdeeld over de voorstellingen. De jongste leerlingen zullen meedoen aan één voorstelling en 

oudere leerlingen aan twee of wellicht drie voorstellingen. De selectiegroepen dansen alle drie de 

voorstellingen.   

In onderstaand schema kunt u zien in welke show uw zoon/dochter zal dansen. Als wij het volledige 

programma af hebben, zullen wij de aanvangstijden van de shows doorgeven. Leerlingen zullen 

ongeveer 3,5 uur voor aanvang van de show aanwezig moeten zijn voor de generale repetitie. Met 

uitzondering van de peuters&kleuters uit de groepen woe 14:15 uur en vrij 13:15 uur. Zij zullen  ongeveer 

1,5 uur van te voren aanwezig moeten zijn. Leerlingen die op de zaterdag zowel aan de middag- als aan 

de avondvoorstelling mee doen, blijven in het Evertshuis en gaan dus tussendoor niet naar huis.  

DE VOLGENDE GROEPEN DANSEN IN ALLE DRIE DE VOORSTELLINGEN:  

Lesdag+tijd Groep Za 18 juni  
middag 

Za 18 juni  
avond 

Zo 19 juni 
middag 

Ma 16:45 uur Selectie 3 Ja Ja Ja 

Ma 18:15 uur Selectie 2 Ja Ja Ja 

Di 19:00 uur 16+ Ja Ja Ja 

Woe 20:15 uur Attitudedancers Ja Ja Ja 

Do 19:15 uur Selectie 1 Ja Ja Ja 

     

DE VOLGENDE GROEPEN DANSEN IN TWEE VOORSTELLINGEN: 

Lesdag+tijd Groep Za 18 juni  
middag 

Za 18 juni  
avond 

Zo 19 juni 
middag 

Di 16:00 uur BoysTeam  Ja Ja 

Di 18:00 uur 1e en 2e klas  Ja Ja 

Woe 13:15 uur Talentenklas Ja  Ja 

Woe 17:45 uur Linsch groep 6/7 Ja Ja  

Woe 18:45 uur Linsch groep 8/1e/2e/3e Ja  Ja 

Woe 19:00 uur 2e/3e/4e klas Ja Ja  

Do 18:15 uur Groep 7/8  Ja Ja 

Vrij 18:15 uur Groep 6/7/8  Ja Ja 

     

DE VOLGENDE GROEPEN DANSEN IN ÉÉN VOORSTELLING: 

Lesdag+tijd Groep Za 18 juni  
middag 

Za 18 juni  
avond 

Zo 19 juni 
middag 

Di 17:00 uur Groep 5/6 Ja   

Di 20:00 uur Volwassenen  Ja  

Woe 14:15 uur Peuters+Groep 1/2 Ja   

Woe 15:45 uur Linsch groep 1/2/3 Ja   

Woe 16:45 uur Linsch groep 4/5 Ja   

Vrij 13:15 uur Groep 1/2   Ja 

Vrij 14:15 uur  Groep 2/3   Ja 

Vrij 15:15 uur Groep 3/4  Ja  

Vrij 16:15 uur Groep 4/5  Ja  

Vrij 17:15 uur Groep 4/5   Ja 


