Nieuwsbrief september 2016
Wij hopen dat iedereen een leuke zomer gehad heeft en nu weer heel veel
zin heeft om te gaan dansen. Aap ‘Flits’ is nog in zijn zomeroutfit, maar onze
lessen zijn inmiddels weer gestart. Hebben jullie onze nieuwe prijzenplankjes
al zien hangen in de zaal? Wij zijn er super blij mee!
DVD’s eindshow 2016
De DVD’s van de eindshows zijn af! Iedereen die een DVD besteld heeft
kan deze tijdens zijn/haar dansles ophalen. Vergeten een DVD te
bestellen? We hebben van elke show nog een paar DVD’s over dus het
is nog mogelijk om een bestelling te plaatsen (€12,50), maar op=op.
Bestellen kan via info@attitude54.nl.
Foto’s eindshow 2016
En ook de foto’s van de shows zijn nu online te vinden:
http://attitude54.nl/beeld
Nieuw: Dansles op zaterdag!
Afgelopen zaterdag zijn er 2 gratis proeflessen geweest:
09.45-10.45 streetdance (groep 1/2/3)
10.45-11.45 musicaldans (vanaf groep 4).
Dankzij jullie enthousiasme tijdens de proeflessen kunnen deze
lessen ook van start gaan. Geïnteresseerd in deze lessen? Of zo
gek op dansen dat je graag 2 keer per week wilt dansen? Mail
dan voor meer informatie naar info@attitude54.nl
Locatie Linschoten & Burendag:
Burendag: Zaterdag 24 september is het burendag. Alle groepen uit Linschoten zullen dan optreden in
Linschoten. Per e-mail zullen jullie meer info ontvangen over tijd/kleding/etc.
Locatie: Helaas heeft de gemeente besloten de oude fysio ruimte (Brede Vaart) niet om te willen bouwen
tot een sportzaaltje. Daarom blijven de lessen in de grote zaal in de Vaart. Maar er is ook goed nieuws: wij
hebben vernomen dat een aantal vrijwilligers in Linschoten de zaal wat opgeknapt hebben en gezorgd
hebben voor betere verlichting, super fijn! Én we gaan spiegels aanschaffen om in Linschoten neer te
zetten/op te hangen. Dus binnenkort zullen de leerlingen in Linschoten weer met spiegelwand dansen .
Hulpjuffen gezocht
Ben jij net als hulpjuf Jens gek op dansen met kleine kinderen en ben jij 10 jaar of
ouder? Wij zoeken een hulpjuf voor onze peuter-/kleuterles in Linschoten
(woensdag 14:45-15:30) en een hulpjuf voor onze kleuterles in Woerden (vrijdag
14:15-15:15). Als hulpjuf help je juf Lisa elke week tijdens de dansles. Je helpt de
kinderen bij oefeningen/spelletjes, troost verdrietige kinderen, veters strikken, etc.
en je bent vooral heel erg enthousiast. Lijkt jou dit leuk? Mail naar
info@attitude54.nl.

Herinnering contributie

Twee weken geleden is de factuur voor het eerste half jaar verstuurd aan alle leden. Inmiddels hebben
veel leden de contributie hiervoor betaald, maar nog niet iedereen. Als de contributie door alle drukte
nog niet betaald is, dan graag z.s.m. overmaken naar NL05RABO0117669210.
Nieuwe dansschoenen nodig?
Kom dan in Woerden schoenen passen op vrijdag 30 september 15.00-18.30 uur. ‘Yo
Fashion’ zal vrijdag 30 september 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/rocky. Alvast bekijken wat voor schoenen ‘Yo Fashion’ verkoopt? Bekijk dan op
www.yofashion.nl de zumba/streetdance schoenen.
Danskamp!
Vond je de zomerstop veel te lang duren en wil je graag ook
dansen in de zomervakantie? Tijdens de zomer van 2017 gaan
wij met de leerlingen die dat leuk vinden een week op
danskamp. Een super gaaf kamp, met heel veel leuke
activiteiten én elke dag dansen! Alle leerlingen van 8 jaar t/m
18 jaar zijn van harte welkom om mee te gaan. Als leiding
zullen onze docenten, een aantal attitudedancers en eventueel
een aantal ouders meegaan. Het danskamp is in Beekbergen en
wordt georganiseerd door ZOKA (zomerkampen). Meer weten
over zoka? Ga dan naar:
http://zoka.nl/nl/Ouders/Wat%20is%20Zomerkamp.aspx
Op dit moment is de datum van het danskamp nog niet bekend. Wij hopen hier z.s.m. meer over te horen
zodat degenen die mee willen hier rekening mee kunnen houden bij de zomervakantieplanning.
Lijkt het jou (of je zoon/dochter) leuk om mee op kamp te gaan, laat dit ons dan even weten via
info@attitude54.nl. Wij zullen jullie dan op de hoogte over het danskamp!
Kleding
Het is nog steeds mogelijk om Attitude 54 kleding/accessoires te bestellen. Op de volgende pagina is te
zien wat je kunt bestellen. Bestellen kan via kleding@attitude54.nl
Wist je dat…?
… Veel leerlingen tijdens hun eerste dansles moesten plassen.. Het is handiger even voor de les te gaan 
… Juf Lisa (a.k.a. Lizzy) in de jury zat tijdens de ‘Kids Got Talent’ van de Woerdense Vakantie Week.
… Er deze maand elk weekend een kinderfeestje is op de dansschool, super leuk!
… Steeds meer enthousiaste dansers en danseressen de weg weten te vinden naar onze dansschool en we
daarom dit seizoen misschien 4 eindvoorstellingen zullen gaan doen… Gaaf!
… Meester Thomas dinsdag start met een nieuw BoysTeam voor boys vanaf 5 jaar; veel succes allemaal!

Kleding
Ook een gaaf Attitude shirt? Of een vest, keycord of tas? Mail dan je naam en je bestelling naar:
kleding@attitude54.nl.

Agenda:
24 september

- Optreden burendag in Linschoten (alle Linschoten groepen)

30 september

- 15.00-18.30 schoenenverkoop in de ontvangstruimte in Woerden

17 t/m 23 oktober

- Herfstvakantie

17 & 18 juni

- Dit wordt waarschijnlijk het weekend van onze eindvoorstellingen.

