Nieuwsbrief januari 2016
Happy New Year!
Eerste les van de maand: Maandag 4 januari t/m vrijdag 8 januari.
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 Friendsdance-lessen waren weer erg gezellig voor de
vakantie! Leuk dat jullie zoveel enthousiaste vriendjes en
vriendinnetjes mee hebben genomen naar onze discolessen.

WhatsApp-en met juf Lisa
Juf Lisa vindt jullie allemaal hartstikke lief dus als je wilt weten hoe het met juf Lisa
gaat en of ze nog cadeautjes van de kerstman heeft gekregen, is het natuurlijk geen
probleem om haar daar over te appen. Ook afmeldingen via WhatsApp zijn geen
probleem. Afgelopen tijd ontvang ik alleen ook steeds vaker vragen over de
lessen/optredens/etc. via Whatsapp (mijn vriendje wordt er bijna jaloers van dat ik de
hele dag met anderen app ;-)). Het is voor mij helaas niet te doen om alle vragen over
de dansschool via Whatsapp te beantwoorden. Uiteraard wil ik alle vragen wel graag
beantwoorden, daarom wil ik jullie vragen bij een vraag of opmerking mij niet te appen maar deze even
te mailen via info@attitude54.nl. Alvast bedankt!

Agenda:
17 januari – A dance for life: danswedstrijd Selectie 2 en 3.
22 t/m 28 februari – Voorjaarsvakantie
13 maart & 17 april & 21 mei – Danswedstrijden Selectie 1,2,3 & Attitudedancers

Gezocht: Hulpmoeders!
Wij zijn het hele jaar al druk bezig met de voorbereidingen voor de eindshows op zaterdag 18 en
zondag 19 juni. We doen er alles aan om van het voorstellingsweekend een groot succes te maken.
Alleen om dit te laten slagen, zijn wij ontzettend afhankelijk van onze hulp achter de schermen. Per
groep hebben wij 1, 2 of 3 hulpouders nodig. Het is elk jaar weer een hele uitdaging om onze
vrijwilligers bij elkaar te krijgen, dus iedereen die zich hiervoor aanmeldt zijn wij enorm dankbaar!
Daarom nu via deze nieuwsbrief een oproep om ons te helpen achter de schermen. Het is leuk om de
show vanuit de zaal te zien, maar wanneer u helpt achter de schermen ervaart u deze dag op een hele
andere manier. U ziet de generale repetitie, u bent samen bent een groep, u maakt deel uit van de
organisatie van deze speciale dag en u kunt de dans van uw zoon of dochter van heel dichtbij (vanuit de
coulisse) meemaken. Dit jaar organiseren wij 3 eindshows, dus hierdoor heeft u ook de mogelijkheid
zowel een show te kijken als te helpen. Wilt u zich opgeven als hulpouder of wilt u meer informatie?
Mail dan naar info@attitude54.nl

Bestelde tops
Inmiddels zijn er al veel bestelde tops uitgedeeld en worden er veel tops tijdens de
lessen gedragen, super leuk! De laatste tops kunnen wij nu ook bijna gaan uitdelen.
Ze zijn van het weekend op de post gedaan dus afhankelijk van de snelheid van de
pakketbezorger, zullen de laatste tops de eerste of tweede les na de kerstvakantie
uitgedeeld worden. Deze tops laten wij 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.

Gezocht: Kapotte zwarte panty’s & witte lakens
Voor de eindshow zijn wij opzoek naar kapotte panty’s
en oude witte lakens. Wij kunnen hier leuke kostuums
voor de leerlingen van maken. Dus heb je een gaatje of
ladder in je panty of liggen er nog oude witte lakens
ergens in de kast? Gooi deze dan niet weg, maar laat ze
deelnemen aan onze voorstellingen en lever ze in bij je
docent . Wie kan ons hier aan helpen?

Hartelijke groeten,

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

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

