
DISCO ZATERDAG 10 MAART 2018   

Op zaterdag 10 maart 2018 gaan de discolampen aan en de muziek een standje hoger, want het is weer 

“DISCO-TIME”! Kom je ook gezellig dansen met jouw vriendinnetje/vriendje? Kaartjes zijn te koop bij de 

gastvrouwen en kosten € 3,50 per stuk.  

 • 16.00 uur tot 17.30 uur voor kinderen van 4 t/m 7 jaar 

• 17.45 uur tot 19.15 uur voor kinderen vanaf 8 jaar 

• 19.30 uur tot 20.30 uur voor Zumba+ 

BALLETFIT 

Renate heeft een succesvolle cursus Balletfit op vrijdagochtend achter de rug! Deze les voor volwassenen 

hopen wij vast op ons lesrooster te kunnen plaatsen, voor deze les zoeken we nog wat enthousiaste dames. 

Wil jij een keertje meedoen om te kijken of het wat voor jou is? 

Wat is Balletfit? 

Balletfit is een sportieve dansles waarbij balletoefeningen in combinatie met pilatesoefeningen centraal 

staan. Er wordt gedanst op klassieke en moderne muziek waarbij balletbewegingen worden gecombineerd 

met uitdagende oefeningen en stretchen. Het doel van de les is om je meer bewust te worden van je 

houding en het bevorderen van kracht en souplesse. De les start aan de balletbarre, waarna oefeningen in 

het midden, staand dan wel op de grond, worden gedaan.  Voor deze les is danservaring geen pré. 

Meer informatie of aanmelden voor een proefles kan via mandy@dansja.nl 

DANSDAG WOENSDAG 14 MAART 

De leerkrachten uit het basisonderwijs gaan weer staken! En als je niet naar school kan, dan kan je wel 

gewoon naar de dansschool ;-) Wij houden op woensdag 14 maart een DANSJA dans-dag.  De vorige twee 

edities waren een groot succes. Wij gaan deze dag natuurlijk dansen en wij gaan ook gezellig met z’n allen 

knutselen, glittertattoo’s zetten en de haren netjes doen. Aan het einde van de dansdag laten wij natuurlijk 

een spetterend optreden zien aan alle ouders. Wil je meedoen aan onze dansdag geef je dan voor 9 maart 

op via mandy@dansja.nl De kosten voor deelname aan de DANSJA dans-dag zijn € 25,00. 

NASCHOOLSE ACTIVITEIT VOOR KINDEREN UIT GROEP 4, 5 EN 6   

 Aansluitend op de danslessen van Cultuur Actief organiseren wij op maandag én vrijdag Naschoolse 

Activiteiten Streetdance bij ons in de dansstudio. Deze naschoolse activiteit is voor alle kinderen die in groep 

 4, 5 en 6 zitten. Ook voor niet-leden! Dagen/tijden: Maandag 12, 19 en 26 maart en 9, 16 en 23 april van 

17.15 uur tot 18.15 uur. Vrijdag 9, 16 en 23 maart en 6, 13 en 20 april van 15.30 uur tot 16.30 uur. 

Kosten: € 35,00 voor 6 lessen. Zin om ook te dansen?  Geef je dan vòòr 1 maart op via mandy@dansja.nl  

DANSKAMP 1, 2 EN 3 JUNI 2018 

Dit jaar gaat het écht gebeuren: het “DANSJA danskamp”. Van 1 t/m 3 juni 2018 gaan wij met z’n allen 

dansen, een speurtocht doen, houden we een feestje tijdens de disco/bonte avond en natuurlijk gaan we 

lekker vroeg naar bed ;-).  Het DANSJA danskamp is alleen bedoeld voor onze leerlingen (tussen 8-16 jaar)! 

Wie o wie heeft zin in een Danskamp!?!? Aanmelden kan via mandy@dansja.nl . De kosten voor dit leuke 

weekend zijn € 37,50.  
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KLEDING TIJDENS DE DANSLESSEN 

Het valt ons de laatste tijd steeds vaker op dat onze leerlingen niet in dans/gymkleren naar de dansles komen, maar hun “gewone” kleding 

aanhouden (lees spijkerbroek, blouse etc.). Wij zien graag dat iedereen in dans/gymkleding naar de dansles komt, bijvoorbeeld met een 

joggingbroek/legging en shirt aan. Daarnaast willen wij jullie er nog op attenderen dat het dragen van buitenschoenen tijdens de dansles 

verboden is. Dus zorg ervoor dat je alleen binnenschoenen (balletschoentjes/gympen/dansschoenen) aan hebt tijdens de les. 

OPROEP HULPOUDERS EINDVOORSTELLING 

Afgelopen week is de informatiebrief m.b.t. de eindvoorstelling naar alle leerlingen verstuurd. Mocht je deze informatiebrief niet ontvangen 

hebben, stuur dan even een mail naar mandy@dansja.nl. Dan ontvang je de brief alsnog. Een eindvoorstelling zonder hulpouders is niet 

mogelijk. Wij zijn dan ook voor deze eindvoorstelling op zoek naar hulpouders. Vind jij het leuk om een voorstelling achter de schermen te 

helpen? Geef je dan op via hulpouder@dansja.nl. Vermeld in jouw mail welke show je wilt helpen, welke voorstelling en bij welke groep.   

MAIL IN SPAM-BOX 

Het komt regelmatig voor dat de mails van mandy@dansja.nl in de spam terecht komen. Het is natuurlijk erg vervelend als je informatie 

mist. Wil je dit voorkomen? Stel mandy@dansja.nl in als ‘veilige afzender’. Hoe doe je dat? De handige website www.veiligeafzender.nl kan 

jou hierbij helpen. 

HORECA-ACTIE 

Omdat wij van gezelligheid houden en het dus heel leuk vinden als ouders lekker blijven zitten voor een kopje koffie of thee, bieden wij in de 

maand maart iets leuks aan! Van maandag 5 maart t/m zaterdag 31 maart mag je een gratis kopje thee pakken uit de thermoskan die op de 

balie staat. Gezelligheid kent geen tijd! 

MODESHOW 25 MAART 2018 

Op zondag 25 maart 2018 is er weer een Fashion Event in het stadje. Ook deze keer lopen er weer modellen van onze dansschool mee voor 

Bijzonder Lief en De Keuken van Tante Cake. Er is een modeshow om 13.00 uur en een modeshow om 15.00 uur. Tussen de modeshows 

door wordt er ook een dansoptreden verzorgt. Kom jij kijken? 

10-RITTENKAART 

Het volgen van onze sportlessen (Bodyshape, Pilates en Zumba) kan ook op basis van een 10-rittenkaart. Dus wil je wel heel graag sporten, 

maar kan je niet elke week of sport/dans je al 1x in de week bij DANSJA maar je wilt af en toe 2x in de week, dan is de 10-rittenkaart een 

goede oplossing. Een 10-rittenkaart kost € 75,00. 

Wist je dat: 

• 4 groepen een spetterend optreden hebben verzorgd bij het verzorgingstehuis "Isselwaerde"?   

• het van maandag 12 maart t/m zaterdag 17 maart vriendenweek is bij DANSJA? Wie neem jij mee? 

• wij graag afmeldingen ontvangen via de vaste telefoon (030 – 633 95 96) 

• de danslessen op Goede Vrijdag gewoon doorgaan? De danslessen op paaszaterdag en 1ste Paasdag gaan niet door. 

• wij koffie schenken van de koffiebonen van Kaatje en Co? 

• de eerste scholen voor de Koningsspelen alweer gepland staan? 

• Mirjam helaas niet terug kan komen van zwangerschapsverlof i.v.m. bekkenklachten. De lessen worden door Sandra en Mandy opgepakt. 

• Kids Lodge de afgelopen 5 weken op maandag in de dansstudio is langs geweest voor een naschoolse activiteit inclusief presentatie voor 

  hun ouders? 

• de disco alleen in de studio beneden is en dus geen gespeel op de trap. 

• je nog altijd kaartjes kan kopen voor de disco aan de balie?  

• wij nog hulp zoeken voor de disco? Ben je ouder dan 10 jaar en je vindt het leuk om te helpen met schminken, nagellakken, glittertattoo’s 

zetten of gewoon gezellig dansen met de kinderen, stuur dan een mail naar mandy@dansja.nl. 

• wij altijd op zoek zijn naar sponsoren. Vind jij het leuk om iets met sponsoring te doen met jouw bedrijf rondom de eindvoorstelling? 

  Neem dan contact op met mandy@dansja.nl. 

• DANSJA elke dinsdag peuterdanslessen verzorgt in Monkey Town IJsselstein? De lessen starten om 10.30 uur en duren een half uur (entree  

  € 5,50 en meedoen met de dansles is gratis). 

- vanaf dinsdag 6 maart de tijden van de sportlessen op dinsdagavond veranderen? 19.00 uur Pilates &  20.00 Bodyshape. 



Zaterdag 3 maart 2018               Workshop Ouder & Kind Zumba 
    
Vrijdag 9 maart 2018                  Start Balletfit voor volwassenen 

Zaterdag 10 maart 2018             Start nieuwe les Kleuterdans op zaterdag 

Zaterdag 10 maart 2018             DANSJA-disco 

Maandag 12 maart t/m              Vrienden/vriendinnenweek 
zaterdag 17 maart 2018             

Zondag 25 maart 2018               Optreden en modeshow 

Vrijdag 30 maart 2018                Goede vrijdag, danslessen gaan door 

Zaterdag 31 maart 2018            Lessen gaan niet door 

Maandag 2 april 2018                 2e Paasdag, danslessen gaan niet door.  

Zaterdag 23 juni 2018                Dansvoorstelling 'Ik verveel me!' 

Sponsoren 
van dansschool DANSJA


