Nieuwsbrief oktober 2015
Flashmob groot succes!
Zaterdag 12 september waren er heel veel van onze
dansers en danseressen aanwezig bij de opening van de
vernieuwde Rijnstraat. Mede dankzij jullie is de
flashmob een groot succes geworden! Filmpje zien? Klik
op de foto hiernaast om het filmpje van de gemeente te
bekijken.

Eerste les van de maand: donderdag 1 oktober t/m woensdag 7 oktober
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). 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. Deze keer zullen de kinderen iets meer laten zien dan alleen het dansje waar ze op aan
het oefenen zijn. Ook zullen zij bijvoorbeeld een spelletje of oefening laten zien. Daarom beginnen wij
hier ongeveer 10 à 7 minuten voor het einde van de les mee.
Nieuwe dansschoenen nodig?
Kom dan in Woerden schoenen passen op vrijdag 9 oktober 15.00-18.00 uur. ‘Yo Fashion’ zal vrijdag 9
oktober 15.00-18.00 bij ons op de dansschool aanwezig zijn. Zij verkopen verschillende soorten
dansschoenen die geschikt zijn voor onze lessen. Voor leerlingen vanaf groep 3 zijn geheel zwarte
dansschoenen verplicht tijdens een show/optreden. Selectieleden dragen de hoge sneakers van het
merk Papillon of Hi. Alvast bekijken wat voor schoenen ‘Yo Fashion’ verkoopt? Bekijk dan op
www.yofashion.nl de zumba/streetdance schoenen.
Burendag Linschoten
Afgelopen zaterdag hebben onze 3
groepen uit Linschoten en de
attitudedancers opgetreden op de
Burendag. Het was een hele
gezellig, zonnige middag en de
meiden hebben allemaal super
gedanst. Heel knap dat ze in deze
korte tijd de dansen al zo goed
kenden! Klik op de foto hiernaast
om meer foto’s van dit optreden te
bekijken.

Workshops in de herfstvakantie
Zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 oktober zijn
er geen danslessen i.v.m. de herfstvakantie.
Maar de dansschool is deze vakantie niet
helemaal gesloten!
Wil je lekker door dansen in de vakantie? Wij
organiseren 3 dansworkshops: musical,
modern en hiphop. Inschrijven kan t/m
zaterdag 10 oktober tijdens de lessen, je rekent
dan gelijk contant en gepast af. Kosten: 1
workshop = €6,50 p.p. 2 workshops = 12,00 p.p,
3 workshops = 15,00 p.p. Kijk voor meer
informatie over deze workshops op de laatste
pagina van deze nieuwsbrief.
Plassen voor de les + geen blote voeten
De afgelopen lessen zijn er veel kinderen die tijdens de les naar de w.c. moeten. Om rust in de lessen te
behouden, willen wij jullie vragen de kinderen vóór de dansles te laten plassen. Daarnaast zijn er op dit
moment veel leerlingen die op blote voeten dansen. Onze dansvloer is vrij stroef en blote voeten zijn
dat natuurlijk ook, dus dit maakt sommige onderdelen in de les een stuk lastiger voor de leerlingen.
Gelieve de kinderen dus op schoenen te laten dansen in de les, ook i.v.m. blessures. Voor onze jongste
dansers/danseressen is een goedkope dans/gymschoen prima. Voor leerlingen die inmiddels al een
langere tijd dansen of meerdere keren per week dansen, heeft een stevigere dansschoen met gladde
zool de voorkeur.
Tweedehands danskleding/schoenen
Nog oude danskleding of dansschoenen thuis liggen waar niks meer
mee gedaan wordt? Wellicht kun je er iemand anders mee blij maken!
Maak een briefje met daarop je contactgegeven en wat je te koop
aan biedt. Dit briefje kun je dan bij ons op het krijtbord in de gang
ophangen. Hopelijk kunnen we elkaar hierdoor een beetje helpen 
Wedstrijden
Zondag 15 november zullen de Attitudedancers
deelnemen aan Shell We Dance in de categorie ‘show’
met de Hercules dans van vorig seizoen. Nog even een
paar weken hard trainen! Zondag 13 maart zullen selectie
1, 2, 3 en de attitudedancers deelnemen aan Shell We
Dance met een hiphop-choreografie.

Wie bedenkt de leukste naam voor de aap?
Onze dansaap heeft nog geen naam. Bedenk een leuke naam en
lever deze in op de dansschool, in de hier voor bestemde doos. Als
de door jouw bedachte naam wordt uitgekozen, win je je eigen
Attitude 54-dans-shirt met daarop ons logo en je eigen naam.

Nog meer dansen?
Één keer per week dansen niet genoeg? Bekijk dan het rooster op
onze website. Wellicht is het voor jou mogelijk om 2 lessen te gaan
volgen. Aanmelden voor het volgen van 2 lessen per week kan via
info@attitude54.nl

Wist je dat…?
…Saar uit Linschoten 2/3/4 juf Lisa & juf Linde heel veel op elkaar vindt lijken?
…Juf Linde haar scooter in Utrecht herkend is. De scooter is nu in beslag genomen voor onderzoek. Wij
hopen dat Linde hem snel terug krijgt! Bedankt voor het delen van het bericht op facebook!
… We er een Linschoten steeds meer enthousiaste danseressen bij krijgen? We zijn dit seizoen al
gestart met 3 groepen (i.p.v. 2) maar zullen binnenkort waarschijnlijk een 4e groep starten. Super gaaf!
… Onze peuters & kleuters heel goed zijn in het nadoen van pinguïns, tijgers, apen en andere dieren uit
de dierentuin? Vraag het ze maar eens!
… Je ook zelf wist-je-dat-jes kunt inleveren voor de nieuwsbrief door te mailen naar info@attitude54.nl

Hartelijke groeten,

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

