Nieuwsbrief februari 2016
Eerste les van de maand: Maandag 1 februari t/m vrijdag 5 februari.
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.
1e en 3e prijs ‘A Dance for life’
Zondag 17 januari hebben selectie 2 en selectie
3 mee gedaan aan de danswedstrijd ‘A dance
for life’ in Alphen. Deze wedstrijd werd
georganiseerd voor het goede doel. Er is €600,opgehaald voor Stichting Red het Talent.
Selectie 2 en selectie 3 streden in dezelfde
categorie (t/m 14 jaar) maar moedigden elkaar
natuurlijk ook enorm aan! De meiden deden het
allemaal super goed en dit werd beloond…
Selectie 3 won de 3e prijs en selectie 2 de eerste
prijs!!! Filmpjes bekijken? Klik op de foto en
bekijk de filmpjes via onze facebook-pagina.

Nieuwe docent
Inmiddels ruim een jaar geleden heb ik dansschool Attitude 54 overgenomen. Hier ben ik nog steeds super
blij mee met name door het grote enthousiasme onder alle leerlingen. Door de enorme groei in aantal
leden afgelopen tijd is er veel werk bijgekomen. Daarom ben ik opzoek gegaan naar versterking van het
team. Ik heb een hele leuke enthousiaste docent gevonden heb en via deze nieuwsbrief wil ik hem graag
aan jullie voorstellen: Thomas Hissink Muller is een gepassioneerde ervaren dansdocent uit Amsterdam,
gespecialiseerd in de urban stijlen (hiphop/streetdance). Met veel plezier geeft hij les aan kinderen, tieners
en volwassenen bij veel verschillende dansscholen en voor de gemeente
Amsterdam. Naast docent is hij ook werkzaam als uitvoerend danser.
Misschien hebben jullie hem wel eens voorbij zien komen op tv, bijvoorbeeld
bij ‘Dance Dance Dance’. De lessen die door meester Thomas gegeven zullen
gaan worden zijn: Boysteam (di 16:00 uur), groep 5/6 (di 17:00), 1e en 2e klas
(di 18:00) en 16+ (di 19:00). Nieuwsgierig naar onze nieuwe docent? Kijk dan
woensdag 3 februari om 20:30 uur naar het nieuwe dansprogramma ‘Battle
on the Dancefloor’ op RTL 5. Hier zal Thomas met zijn crew X7 in te zien zijn.

Herinnering factuur contributie
Deze week start het 2e half jaar. Inmiddels hebben veel leden de contributie hiervoor betaald, maar nog niet
iedereen. Als de contributie door alle drukte nog niet betaald is, dan graag z.s.m. overmaken naar
NL05RABO0117669210.

Bioscoopmiddag op de dansschool!
Op woensdag 24 februari organiseren wij weer een
bioscoopmiddag in de danszaal in Woerden. Alle leerlingen zijn van
harte welkom om Sjakie en de Chocoladefabriek en/of Streetdance
te komen kijken. Ook niet-leden zijn welkom. De kosten hiervoor
zijn €0,50 cent per persoon, zodat wij voor wat te drinken en wat
lekkers kunnen zorgen. Graag van te voren even opgeven voor deze
activiteit. Opgeven kan door een briefje op de tafel in onze
ontvangstruimte in te vullen, in te leveren bij je docent en gelijk de
0,50 cent te betalen. De zaal gaat een kwartier voor het begin van
de film open.
13:00 uur – Sjakie en de Chocoladefabriek (Nederlands gesproken), rond 15:15 uur afgelopen.
16:00 uur – Streetdance (Engels gesproken, Nederlands ondertiteld), rond 17:45 uur afgelopen.
Klik op foto´s voor de trailers van de films.
Agenda:
14 februari

– Selectie 2 & Talentenklas optreden pop-up restaurant ontmoeting vluchtelingen

22 t/m 28 februari

– Voorjaarsvakantie (= geen danslessen)

24 februari

– Bioscoopmiddag

13 maart, 17 april, 21 mei

– Danswedstrijden Selectie 1,2,3 & Attitudedancers

20 maart

– Danswedstrijd Talentenklas

Wist je dat…?
… Yvonne weer bij Attitude 54 dancestudio danst? Ze traint sinds een aantal lessen bij de attitudedancers.
… Juf Lisa afgelopen maand veel vaker vragen via de mail ontvangen heeft in plaats van via whatsapp,
bedankt voor jullie begrip!
… Lucas (vrij 13:15, groep ½) graag een DVD wil bestellen van meester Thomas!
… Groep 7/8 (vrij 18:15) graag een unicorn zou willen zijn?
… Mayke (selectie 2) geen ellebogen maar ‘armbuigsels’ heeft?!
… Kimberly & Florine (2e t/m 4e klas, woe 19:00) mega fans zijn van Justin Bieber? En juf Linde doet af en toe
ook alsof ze een belieber is om indruk te maken.
… Wij voor veel groepen nog hulpouders zoeken voor de eindshows. Wilt u zich opgeven als hulpouder of
wilt u meer informatie? Mail dan naar info@attitude54.nl

Hartelijke groeten,
The –A- Team

HERHALING INFO 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
Za 18 juni
middag
avond
Ma 16:45 uur
Selectie 3
Ja
Ja
Ma 18:15 uur
Selectie 2
Ja
Ja
Di 19:00 uur
16+
Ja
Ja
Woe 20:15 uur
Attitudedancers
Ja
Ja
Do 19:15 uur
Selectie 1
Ja
Ja
DE VOLGENDE GROEPEN DANSEN IN TWEE VOORSTELLINGEN:
Lesdag+tijd
Groep
Za 18 juni
middag
Di 16:00 uur
BoysTeam
Di 18:00 uur
1e en 2e klas
Woe 13:15 uur
Talentenklas
Ja
Woe 17:45 uur
Linsch groep 6/7
Ja
Woe 18:45 uur
Linsch groep 8/1e/2e/3e
Ja
Woe 19:00 uur
2e/3e/4e klas
Ja
Do 18:15 uur
Groep 7/8
Vrij 18:15 uur
Groep 6/7/8
DE VOLGENDE GROEPEN DANSEN IN ÉÉN VOORSTELLING:
Lesdag+tijd
Groep
Za 18 juni
middag
Di 17:00 uur
Groep 5/6
Ja
Di 20:00 uur
Volwassenen
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
Vrij 14:15 uur
Groep 2/3
Vrij 15:15 uur
Groep 3/4
Vrij 16:15 uur
Groep 4/5
Vrij 17:15 uur
Groep 4/5

Za 18 juni
avond
Ja
Ja

Zo 19 juni
middag
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Zo 19 juni
middag
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja

Za 18 juni
avond

Zo 19 juni
middag

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

