Nieuwsbrief maart 2016
Shell We Dance
Zondag 13 maart hebben selectie 1,2,3 en de attitudedancers meegedaan aan de danswedstrijd Shell We
Dance. Wij zijn super trots op alle teams! Ze hebben het onwijs goed gedaan. Helaas waren de
tegenstanders ook super sterk dus hebben zij geen prijs gewonnen maar zijn wel in verschillende
categorieën 4e, 5e, 6e en 8e geworden. Heel gaaf om te zien dat alle leerlingen weer enorm gegroeid zijn
zowel individueel als als team. Op naar de volgende wedstrijd! En aanstaande zondag gaan onze jongsten
naar Shell We Dance: de talentenklas! Veel succes meiden!

Hulpouders
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. Wilt u zich opgeven als
hulpouder of wilt u meer informatie? Mail dan naar info@attitude54.nl.
Op dit moment zoeken wij nog hulpouders voor onderstaande groepen:
Zaterdagmiddag 18 juni
Selectie 1
Selectie 3
Linschgroep 4/5 (woe 16:45)
Linschgroep 6/7 (woe 17:45)
Linschgroep 8 t/m 3e (woe 18:45)
Groep 5/6 (di 17:00)
2e t/m 4e klas (woe 19:00)

Zaterdagavond 18 juni
Selectie 1
Selectie 2
Selectie 3
Groep 4/5 (vrij 16:15)
Linschgroep 6/7 (woe 17:45)
Groep 6/7/8 (vrij 18:15)
Groep 7/8 (do 18:15)
1e en 2e klas (di 18:00)
2e t/m 4e klas (woe 19:00)

Zondagmiddag 19 juni
Selectie 2
Selectie 3
Groep ½ (vrij 13:15)
Groep 2/3 (vrij 14:15)
Groep 4/5 (vrij 17:15)
Groep 6/7/8 (vrij 18:15)
Groep 7/8 (do 18:15)
Linschgroep 8 t/m 3e (woe 18:45)
1e en 2e klas (di 18:00)

Goede Vrijdag & Pasen
Tijdens het paasweekend (vrijdag 25 maart t/m maandag 28 maart) zijn er
geen danslessen. Wij wensen jullie allemaal vrolijk pasen .
Eerste les van de maand: Vrijdag 1 april t/m donderdag 7 april.
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.
Vesten & Bidons
Afgelopen tijd kreeg juf Lisa erg veel vragen
over of het mogelijk is om ook een Attitude
vest of bidon te bestellen. Daarom breiden wij
het Attitude 54 assortiment iets uit. Vanaf
vandaag zijn er ook vesten en bidons te
bestellen. Wees er snel bij, want op=op!
Hoe bestellen?
Wil jij ook zo’n cool vest als juf Lisa of het nichtje van juf Lisa of een
Bidon van Attitude 54? Bestel deze dan via info@attitude54.nl. Geef
in het mailtje het volgende aan: Naam leerling, wat je wil bestellen,
in welke kleur en welke maat. De betaling verloopt deze keer
achteraf. Wanneer wij jullie bestelling binnen hebben, kan
deze tijdens de les opgehaald en gepast contant betaald
worden. Mocht het nog niet gelukt zijn om en Attitude-shirt te
kopen, kan dit ook nog via de mail.

Prijslijst
Vest zwart volwassenen (xs t/m xl) – 25,00 euro
Vest zwart kinderen (92 t/m 158/164) – 20,00 euro
Vest roze kinderen (92 t/m 170) – 20,00 euro
Bidon roze of groen– 12,00 euro

Agenda:
vr 25 t/m ma 28 maart

- Paasweekend = geen lessen

2 april

- optreden NACHTCULTUUR (19.00-20.00 in de parkeergarage, kom allen kijken )

17 april, 21 mei

– Danswedstrijden Selectie 1,2,3 & Attitudedancers

5 juni

- Danswedstrijd Talentenklas, Selectie 1,2,3 & Attitudedancers

18&19 juni

- Eindshows Attitude 54

NACHTCULTUUR
Attitude 54 mag dit jaar weer deelnemen aan het super leuke evenement
‘Nachtcultuur’! Op zaterdag 2 april zullen tussen 19.00-20.00 onze selectiegroepen en
het BoysTeam optreden in de parkeergarage in Woerden. Komen jullie kijken?
Wist je dat…?
… Rianne van de attitudedancers regelmatig iets vergeet in de danszaal…
… Selectie 2 tegenwoordig super goed is in opruimen, goed bezig meiden!
… Meester Thomas altijd alle koekjes op de dansschool op eet en ze uitdeelt alsof ze van hem zijn.
… Ilse van de Talentenklas haar verjaardagsfeestje verplaatst heeft om mee te kunnen doen met het
optreden op zaterdag 2 april. Love the spirit!
… Niemand weet hoe het elastiekje aan het plafond in Woerden is komen te hangen…
… Attitude 54 naast facebook nu ook instagram heeft? Volg ons: Attitude54dancestudio
… Je zelf ook wist-je-dat-jes in kunt sturen via: info@attitude54.nl

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

