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Workshops herfstvakantie 

Leuk om te zien dat veel van onze leden graag door 

dansen in de vakantie en zich dus ingeschreven 

hadden voor onze workshops. Klik op de foto 

hiernaast om een filmpje van de workshops te 

bekijken.  

 

Eerste les van de maand:  

maandag 2 t/m vrijdag 6 november. 

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.   

 

Dit jaar DRIE eindshows! 

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 sowieso alle drie 

de voorstellingen. Op dit moment is de indeling van wie in welke voorstelling danst, nog niet bekend. 

Wij willen jullie daarom vragen beide dagen nog even vrij te houden. Zodra de indeling bekend is, zullen 

wij jullie hierover informeren via de nieuwsbrief.   

 
Dansen met vluchtelingen   

7 t/m 13 oktober werden er vluchtelingen opgevangen in 

Snellerpoort. Juf Linde en juf Lisa hebben aangeboden 

danslessen te verzorgen om wat afleiding te bieden. Op 

zondag was de groep Syrische vluchtelingen zo enthousiast 

over het dansen, dat juf Linde & juf Lisa  maandag nog een 

keer geweest zijn om te dansen. Op maandag 

kwam ook selectie 3 even langs. Zij hebben 

hun dans laten zien aan de Syriërs en daarna 

werden de rollen omgedraaid… Wij kregen 

buikdansles én leerden de ‘dakba’ dansen, een 

volksdans uit Syrië. Het was een hele 

bijzondere en waardevolle ervaring voor 

zowel de juffen als de leerlingen. 

https://www.youtube.com/watch?v=en7njxAlYWU


Leukste naam voor aap… 

Wauw, wat een leuke namen hebben jullie verzonnen voor 

onze dansaap! Er waren 160 briefjes ingeleverd… De 

leukste namen zijn bedacht door Roosmarijn Pouw & Sanne 

Vlok. Onze aap heet vanaf nu ‘Flits’ en van zijn achternaam 

heet hij ‘Apetude 54’. Meiden, gefeliciteerd met jullie t-shirt! 

In de les kun je het shirt passen en zullen wij je naam in je 

favoriete kleur erop laten zetten.  

  

Verkoop tops  

Helaas niet gewonnen, maar wel zo’n gaaf dansshirt  

met je eigen naam er op?!  Vanaf maandag 26 oktober  

t/m maandag 9 november is het mogelijk deze tops te 

bestellen. De meeste tops kosten €12,50 per stuk. De 

top voor de allerkleinsten ‘mini’s’ kost €10,00 per stuk. 

Bestellen kan aan het begin van je dansles. In onze 

zaal hangen de verschillende modellen die je daar 

dan ook kunt passen. Na het invullen van de 

bestellijst betaal je de €12,50 of €10,00 per top 

contant en gepast aan je docent. Zie de laatste 

pagina van de nieuwsbrief voor meer info. 

  

 

 
 

 

 

Wist je dat…? 

…Je nog steeds dansschoenen kunt kopen bij YoFashion als dit tijdens de verkoop op de dansschool 

niet gelukt is? Zie www.yofashion.nl  

… Britt, Jens & Simone een plan voor de gemeente hebben bedacht om woonruimte te creeëren voor 

vluchtelingen? “Ik fietste naar huis en zag al dat water hier in Woerden en dacht… Als de vluchtelingen 

hier niet kunnen blijven doordat er te weinig huizen zijn… Waarom bouwen we dan niet wat meer 

woonboten??? Er is water genoeg hier!” aldus Britt. 

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

… Dansen op blote voeten vervelende blessures kan veroorzaken (tenzij de leerlingen een 

dans/oefening doen die gemaakt is voor blote voeten).  

… Er afgelopen week veel minder kinderen tijdens de les hoefden te plassen; top!  

… We sinds deze maand een activiteitencommissie hebben! Wij zijn superblij met de inzet van de 

activiteitencommissie. Ouders die graag een helpende hand bieden aan de dansschool, kunnen zich 

hiervoor aanmelden via info@attitude54.nl  

Agenda: 

Maandag 9 november – Laatste mogelijkheid bestellen danstop: alle leden 

Zondag 15 november – Shell We Dance: Attitudedancers 

Zaterdag 21 november – Optreden Intocht Sinterklaas Linschoten: Linschotengroep 1/2/3 (woe 15:45) 

en Linschotengroep 4/5 (woe 16:45). 

http://www.yofashion.nl/


  

Je eigen Attitude 54 shirt bestellen! 

1. KIES EEN TOP  

In de danszaal hangen aan het kledingrek van alle modellen voorbeelden. Op het kaartje aan de top 

staat hoe het model heet. Geef op de bestellijst aan welk model je wilt hebben.  

 

2. KIES EEN MAAT 

Van de meeste tops hebben we een aantal maten hangen in de danszaal. Pas deze tops aan het 

begin van jouw dansles en geef op de bestellijst aan welke maat je wilt hebben. Mocht jouw maat 

er niet bij hangen, dan kun je op het kaartje van de top zien in welke maten jouw favoriete top te 

bestellen is. 

 

3. KIES EEN KLEUR 

Op de achterkant van de top komt, als je dit leuk vindt, jouw naam te staan. Kies één kleur uit, 

waarin je jouw naam gedrukt wilt hebben. Je kunt kiezen uit de kleuren van ‘JUF LISA’. Geef op de 

bestellijst de letter aan, die gedrukt is in de kleur die jij mooi vindt. Dus wil je bijvoorbeeld gele 

letters? Dan schrijf je de ‘S’ op.  

 

  

 

  

4. GEGEVENS INVULLEN 

Vul al jouw gegevens in op de bestellijst.  

 

5. BETALEN & LEVERING 

Betaal de top contant en gepast aan jouw docent, na het invullen van de bestellijst. Wij zijn 

afhankelijk van de levertijden van de winkels waar wij de shirts bestellen. Bij de ene top gaat dit 

sneller dan bij de andere. Jullie ontvangen een mailtje wanneer de top opgehaald kan worden.  

 

OVERIGE: 

- De tops kunnen in de machine gewassen worden op 30 graden (niet in de droger!).  

- De tops voor volwassenen vallen erg klein. Zit jouw maat er hierdoor niet bij en wil je toch een top? Laat 

het ons dan even weten     

 

Let op: een top/shirt bestellen kan t/m maandag 9 november. Daarna zullen 

wij de bestellingen gaan doorgeven. 

 

Hartelijke groeten,  

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


