Nieuwsbrief septemb 2015
Bijna weer dansen!
Bijna is het weer zover en kan iedereen weer lekker
komen dansen! Ons dansseizoen start altijd per 1
september. Dit jaar is de dansschool dus weer geopend
vanaf dinsdag 1 september. Wij hebben er in ieder geval
weer veel zin in & hopen jullie ook!

Volwassenen zumba/street
Onze damesgroep zoekt enthousiaste dames voor de zumba/street les.
Hou je van muziek en ben je opzoek naar een sportieve uitdaging? Kom
dan vanaf 1 september een gratis proefles doen. Maandag 19:45 uur of
dinsdag 20:00 uur. Mail voor meer info even naar info@attitude54.nl
Laatste 5 minuten kijken
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).
Om rust in de lessen te bewaren is het niet mogelijk tijdens andere lessen te komen kijken. Ook
leerlingen die voor de volgende les komen, wachten op de op de gang wachten tot de les helemaal
afgelopen is.
Geen eten/snoep mee voor in de pauze
Vanaf dit seizoen is het niet meer toegestaan om wat te eten/snoepen mee
te nemen voor in de pauze. Wij willen jullie vragen de leerlingen alleen wat te
drinken mee te geven. Leerlingen t/m groep 5 krijgen tijdens de les even
pauze op de gang. Leerlingen vanaf groep 6 mogen ook wat te drinken
meenemen, maar zullen dit gewoon tussendoor in de zaal nuttigen (het
handigst hiervoor zijn drinkbekers, geen pakjes).

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

DVD Eindshow
Wij hopen eind deze week de DVD’s van de shows binnen te krijgen. Deze zullen dan de eerste dansles
uitgedeeld worden aan de leerlingen die deze besteld hebben. Ook zullen we de eerste les met de
leerlingen een stukje van hun optreden bekijken. Hoe zag het er allemaal uit op het podium? Ging het
goed???

Opzeggingen
Helaas ontvangen wij elk jaar (te) late opzeggingen. Hierdoor ontstaan plots problemen bij de
groepsindelingen en moeten wij net voor het seizoen start als nog leerlingen verschuiven. Dit is niet
alleen voor ons, maar ook voor de betreffende leerlingen erg vervelend. Dit is ook de reden waarom wij
bij opzeggingen die wij na 1 augustus ontvangen, een maand opzegtermijn in rekening brengen. Wij
hopen natuurlijk dat iedereen voor altijd bij Attitude 54 blijft dansen ;-) maar mocht dit niet zo zijn, laat
ons dit dan in ieders belang tijdig weten.

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 

Wist je dat…?
…Selectie 3 opgetreden heeft tijdens de junior amateursshow op de Woerdense Vakantie Week?! Na de
hele zomer niet dansen was het even spannend, maar de meiden deden het super!
…Juf Linde dit jaar niks gaat vergeten?
…En Juf Lisa door de regen tot over haar enkels in het water stond op de camping in Spanje?
… We bij sommige kindergroepen ook hulpjuffen hebben? Zoals bijvoorbeeld Juf Jens bij
Peuters+groep ½ (woe 14:30) en Juf Anne op vrijdagmiddag. Heel gezellig!
… 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!’

