
 

Nieuwsbrief Februari 2017 

Fresh Air & Mirrors 

Wat gaaf om te zien hoeveel leerlingen zich heel 

enthousiast ingezet hebben voor ons project ‘Fresh Air & 

Mirrors’. Er zijn flessen ingezameld, cakejes gebakken, er 

werd film gekeken, er werd gemake-upt tijdens onze 

modellenparty’s en er zijn super veel leerlingen komen 

dansen tijdens onze dansmarathon (op de foto hiernaast 

alle leerlingen die zelfs 12 uur lang gedanst hebben). En 

met trots kunnen wij vertellen dat ons project geslaagd is  

In totaal is er 4110,00 euro opgehaald! Wij gaan nu opzoek 

naar een goede airco en mooie dansspiegels en hopen dat 

deze z.s.m. in de danszaal zullen hangen. Super bedankt 

allemaal voor jullie inzet en enthousiasme! 

 

En de winnaar is….  

Jens Senten!!! Zij heeft tijdens de dansmarathon 12 uur lang gedanst en 

daarmee €260,50 opgehaald en ontvangt het Attitude54-pakket tijdens 

de lessen. Maar… Wij hebben ook nog een klein presentje voor de 8 

leerlingen die na Jens het meeste geld bij elkaar gedanst hebben. Dit 

zijn: Demi Wendel, Sofie Souwerbren, Ilse van Thiel, Sophie Peters, Jet 

Kreton, Lenthe van Leeuwen, Siri Kruithof en Eva Vianen. Gefeliciteerd 

allemaal! Het presentje ontvangen jullie ook tijdens de lessen.  

 

Dansles op zaterdagochtend  

Zin om op zaterdag te dansen? Inmiddels hebben wij de volgende 2 lessen op ons rooster staan op 

zaterdagochtend:  

09.45-10.45 streetdance (groep 1/2/3)  

10.45-11.45 musicaldans (vanaf groep 4).  

Geïnteresseerd in deze lessen? Of zo gek op dansen dat je graag 2 keer per week wilt dansen? Mail dan 

voor meer informatie naar info@attitude54.nl    

 

Voorjaarsvakantie 

Van maandag 27 februari t/m zondag 5 maart zijn er geen danslessen i.v.m. de voorjaarsvakantie. Fijne 

vakantie alvast!  

 

  

Agenda: 

27 feb t/m 5 maart  - Voorjaarsvakantie 

12 maart  - Wedstrijd WKYCD S1, S2, S3, Attitudedancers 

19 maart  - Wedstrijd SWD S1, S2, Attitudedancers, Talentenklas 

17 & 18  juni  - Eindvoorstellingen 2017 

mailto:info@attitude54.nl


 

Foto’s generale repetitie selectieteams 

Afgelopen zondag hebben de attitudedancers, 

selectie 1, 2, 3 en de talentenklas met elkaar 

geoefend voor de wedstrijden. Foto’s van deze 

gezellige en leerzame middag vinden jullie op 

onze facebookpagina (klik op de foto hiernaast 

om direct naar de foto’s te gaan).  

 

Danskamp!  

Heb je je nog niet opgegeven voor danskamp maar wil je wel graag 

mee? Reserveer dan snel een plekje. Inmiddels zitten er een aantal 

leeftijdscategorieën bijna vol/vol. Deze zomer gaat Attitude 54 voor het 

eerst op danskamp! Leerlingen tussen de 8 en 18 jaar kunnen mee op 

danskamp van 16 juli t/m zaterdag 22 juli. Het danskamp is in 

Beekbergen en wordt georganiseerd door ZOKA (zomerkampen). Meer 

weten over zoka? Klik dan op de foto hiernaast. Inmiddels zijn er al een 

aantal aanmeldingen. Ook aanmelden of vragen hierover? Mail dan 

naar info@attitude54.nl  

 

Tweedehands dansschoenen 

Heb je thuis nog oude danssneakers liggen die je zelf niet meer past maar 

nog prima een ronde mee kunnen? Wellicht dat je deze dan kunt verkopen 

aan een andere leerling. Dit kan door een briefje bij ons op te hangen op 

ons krijtbord (Woerden) of op de deur (Linschoten). 

Fotografen gezocht 

Voor onze eindvoorstellingen in het weekend van 17 en 18 juni 2017 zijn wij opzoek naar 

ouders/familieleden die goed met een fotocamera over weg kunnen en het leuk vinden om één of 

meerdere van onze voorstellingen te fotograferen. Deze foto’s zullen dan online geplaatst worden zodat 

alle leden de foto’s kunnen bekijken. Daarnaast zijn we opzoek naar iemand die tijdens dit weekend achter 

de schermen groepsfoto’s wil maken. Wil jij ons hierbij helpen? Laat het ons dan weten via 

info@attitude54.nl   

Wist je dat…? 

… Myrthe (selectie 1) veel te laat naar bed gaat.  

…. Het van 6 t/m 11 maart weer kijkles is? Alle ouders mogen dan de laatste 5 à 10 minuten van de les 

komen kijken.  

… de dansmarathon erg geslaagd was. Er vragen nu al leerlingen wanneer we weer een dansmarathon 

organiseren  

... Joey (BoysTeam 5+) hele lekkere appelmoes kan maken. 

… Het nog steeds mogelijk is om Attitude 54 kleding/accessoires te bestellen (ook de doorschijnende tops 

zijn weer binnen). Dit kan door je naam & bestelling te mailen naar: kleding@attitude54.nl 

… je ook zelf wist-je-datjes kunt inleveren via info@attitude54.nl 
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