
 

 

Planning peuters zaterdag 23 juni 2018 

 

Op zaterdag 23 juni 2018 hebben wij onze 

dansvoorstelling in het Theater aan de Slinger in 

Houten. De peuters van de vrijdag- en zaterdagochtend mogen ook het podium op met 

maar liefst 2 dansjes, als ze durven ;-) Juf Bente, hulpjuf Lucy en juf Mandy dansen met alle 

peuters mee op het podium, dus als ze het spannend vinden nemen wij ze gewoon bij de 

hand. Eventuele ouders van de ouder en kindles mogen natuurlijk ook mee het podium op, 

als zij durven ;-) Wij hebben de peuters allemaal 1 keer ingedeeld. Wanneer jouw kind hier 

niet aan mee wilt doen, dan  horen wij dit wel graag uiterlijk vrijdag 23 maart 2018. LET OP: 

Je kan de afmelding sturen naar: bente@dansja.nl Hieronder kan je de indeling vinden: 

 

Show A – voorstelling 9.45 uur. Kinderen worden verwacht om 9.15 uur 

1. Charlie 

2. Jolie 

3. Arwen 

4. Milin 

5. Amira 

6. Shanaia 

7. Melle (ouder&kind) 

8. Jill (ouder&kind) 

 

Show A – voorstelling 12.00 uur. Kinderen worden verwacht om 11.30 uur 

1. Valerie 

2. Yara 

3. Tess  

4. Quinn 

5. Anne 

6. Evi  

7. Djanina 

8. Maud 

9. Zoe 

 

Show B – voorstelling 15.45 uur. Kinderen worden verwacht om 15.15 uur 

1. Julie 

2. Fenna  

3. Layan 

4. Sara van de Ende  

5. Megan 

6. Wendy 

7. Sarah Elgers 



8. Beau 

9. Pip (ouder&kind) 

10. Sam (ouder&kind) 

11. Ninthe (ouder&kind) 

 

Show B – voorstelling 18.00 uur. Kinderen worden verwacht om 17.30 uur 

1. Liz van der Wurf 

2. Zora 

3. Juuls 

4. Iecke  

5. Laila 

6. Celeste  

7. Noraa 

8. Jazmyn 

9. Tygo 

10. Mirthe 

11. Hailey 
 

Deze indeling staat redelijk vast. Wij begrijpen dat de laatste show misschien wat laat is. 

Maar ook hier hebben wij met de indeling rekening mee gehouden. Wij weten zeker dat 

deze kinderen ook deze show gaan stralen! Wij hebben deze indeling gemaakt door de wat 

vrijere kinderen te mixen met de kinderen die het misschien (heel) spannend vinden. Zo 

hopen wij te voorkomen dat wij straks met meerdere (bibberende) kinderen op onze armen 

staan, haha ;-) 
 

De kinderen worden verwacht (zie bovenstaande tijden) in de foyer bij het kraampje van de 

verkoop van DANSJA-kleding en dvd's. Dat is als je binnenkomt gelijk links. Als jullie daar 

willen wachten, dan worden de kinderen daar opgehaald. De kinderen gaan mee met 

iemand van DANSJA, dus de ouders blijven in de  foyer wachten, totdat ze de zaal in mogen 

om naar hun kind te kijken. Wees alsjeblieft wel op tijd, want wij hebben een strakke 

planning, omdat wij met de peuters ook nog wel even het podium op willen gaan voordat de 

voorstelling begint. Zodat ze een beetje kunnen wennen aan het podium en dan zien ze 

gelijk hoe het eruit ziet. 

 

Achter de schermen zijn bij de peuters natuurlijk hulpouders aanwezig! Wil je je hiervoor 

opgeven? Dan kan dat! Dan mag je je aanmelden via hulpouder@dansja.nl  

 

Wij hebben de algemene informatiebrief toegevoegd bij deze mail. In deze brief kan je alle 

informatie vinden aangaande de dansvoorstelling. 
 

Als er nog vragen zijn, dan horen wij het graag via bente@dansja.nl! 
 

Groetjes Bente & Mandy 

Dansschool DANSJA 

mailto:hulpouder@dansja.nl

