
Hoera, de lente is begonnen! Met de klok een uur vooruit en Pasen achter de rug gaan we vol energie 

het laatste kwartaal van dit dansseizoen in. Over een kleine drie maanden zullen de dansgroepen 

schitteren in de eindvoorstelling, maar tot die tijd is er natuurlijk nog veel leuks bij DANSJA te 

beleven. Wat dacht je bijvoorbeeld van de tapworkshop op zaterdag 14 april en ons eerste 

danskamp! Je leest er alles over in deze nieuwsbrief. 

CURSUS ZUMBA OP ZATERDAGOCHTEND - 5 WEKEN 

Op verzoek van een aantal moeders hebben wij een cursus gepland op zaterdagochtend van 9.00-10.00 uur. 

Het thema van deze eerste cursus is Zumba. Als deze cursus een succes wordt krijgt het een vervolg maar 

dan met een ander thema. Wil je een lekkere, leuke en vooral gezellige sportles volgen? Probeer dan eens 

deze 5-weekse cursus Zumba. De cursus wordt gegeven door Myrthe, onze Zumbadocente van de 

donderdagavond. 

Doe jij mee op zaterdag 14, 21 en 28 april en 12 en 19 mei van 9.00-10.00 uur? De kosten zijn € 25,00 voor 

5 lessen. Geef je snel op via mandy@dansja.nl 

TAPWORKSHOP ZATERDAG 14 APRIL 2018 

Op zaterdag 14 april 2018 organiseren wij een workshop tapdansen voor iedereen van 8 jaar. De workshop 

wordt gegeven door Nikki. Wil jij wel kennismaken met deze vorm van dans waarbij je ritmische klanken 

maakt met je voeten? Doe dan mee!  

Hoe laat? 

14.00 uur - 15.00 uur 8 t/m 12 jaar 

15.00 uur - 16.00 uur tieners en volwassenen 

De kosten voor deze workshop zijn € 5,00 per persoon en gaat door bij minimaal 5 deelnemers. Uiteraard is 

de workshop ook voor niet-leden. Heb je interesse om mee te doen? Geef je dan op via mandy@dansja.nl  

OPROEP HULPOUDERS EINDVOORSTELLING 23 JUNI 2018 

De eindvoorstelling kan niet gerealiseerd worden zonder hulpouders. Dus zijn wij op zoek naar ouders die 

het leuk vinden om deze dag te helpen! Wij zoeken ouders die op een groep willen staan. Dat houdt in: een 

oogje in het zeil houden bij de leerlingen achter de schermen, helpen met omkleden/haren doen. Wij doen 

ons uiterste best om de hulpouders in te delen bij hun eigen kind. Mocht je besluiten om hulpouder te zijn, 

dan is het helaas niet mogelijk om de voorstelling waarbij je helpt, vanuit de zaal te zien. Je kan natuurlijk 

wel vanuit de coulissen kijken, wat natuurlijk ook heel leuk is ;-).  Lijkt het jou leuk om tijdens deze dag een 

handje te helpen, dan horen wij dat heel graag. Opgeven kan via de mail: hulpouder@dansja.nl! Wil je in de 

mail aangeven bij welke show je wilt helpen (show A of show B en welke voorstelling) en ook graag de naam 

van jouw kind vermelden. Je opgeven voor beide shows is ook mogelijk ☺ Wellicht wil je op een andere 

manier helpen, dan vinden wij dat natuurlijk ook fijn en horen wij dat graag. 
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KAARTVERKOOP EINDVOORSTELLING 23 JUNI 2018 

Kaarten voor de eindvoorstelling zijn vanaf maandag 9 april 2018 te koop in de dansstudio, wanneer er iemand achter de balie staat. In 

eerste instantie mogen er 4 kaarten per leerling gekocht worden. Heb je interesse in meer dan 4 kaarten, laat dan jouw naam en het aantal 

kaarten achter op de reservelijst. Begin mei wordt er contact met je opgenomen of er nog kaarten beschikbaar zijn. Dans jij twee keer in de 

week, dan heb je recht op 8 kaarten. Vanaf maandag 4 juni 2018 gaan de overgebleven kaarten in de vrije verkoop. Zorg dus dat je uiterlijk 

zaterdag 2 juni 2018 de kaarten hebt gekocht. Voor iedereen die naar de show komt kijken moet een kaartje gekocht worden, dus ook voor 

broertjes en zusjes. I.v.m. de brandveiligheid mogen kleine kinderen niet op schoot zitten bij hun ouders. Het theater beschikt over 

rolstoelplaatsen. Kaarten, zowel zaal- als balkonkaarten, zijn € 12,00 per stuk en dienen contant betaald te worden. Kaarten kunnen niet 

gereserveerd worden. De kaarten worden verkocht op basis van vrije plaatskeuze. De deuren van de theaterzaal gaan 15 minuten voor 

aanvang open. Danst jouw kind/dansen jouw kinderen in show A én in show B, dan krijg je 10% korting op alle kaarten.   

SPONSORING 

Ook dit jaar is het weer een hele organisatie rondom de dansvoorstelling op zaterdag 23 juni 2018. Om deze organisatie nog beter neer te 

kunnen zetten zijn wij op zoek naar sponsoren. Vorig jaar hebben 8 sponsoren op hun eigen manier een steentje bijgedragen, hier zijn wij 

heel blij mee! Van dit sponsorgeld regelen wij nóg toffere kostuums, laten wij programmaboekjes drukken, regelen we lekkers en drinken 

voor de leerlingen en ga zo maar door. Voor een bedrag van € 50,00 (excl. btw) bent u al een ‘koperen’ sponsor en is uw advertentie/logo te 

zien op de beamer/powerpointpresentatie voor aanvang van 4 voorstellingen. Sponsoring in natura, zoals de gesponsorde ijsjes van Kaatje 

en Co tijdens de voorstelling vorig jaar, behoren ook tot de mogelijkheid. Mocht u willen sponsoren dan maken wij graag kenbaar dat u ons 

helpt! Bezoek onze website voor meer informatie, https://www.dansja.nl/sponsors/ of neem contact op via mandy@dansja.nl  

MEIVAKANTIE VAN 30 APRIL T/M 13 MEI 2018 

Van maandag 30 april t/m zondag 13 mei is het meivakantie. Alle danslessen komen in die twee weken te vervallen. De zumba-les op de 

maandagavond gaat wel door. Ook niet-leden zijn in deze les van harte welkom. Zij betalen € 5,00. Voor abonneehouders is de les gratis. 

Heb je een 10-rittenkaart? Dan kan je kiezen of je een rit gebruikt of € 5,00 afrekent.   

Wist je dat: 

• juf Bente zwanger is? 

• wij sinds kort een nieuwe website hebben. Neem eens een kijkje op www.dansja.nl 

• de samenwerking met Monkey Town is uitgebreid naar iedere dinsdag ---> Dansdag! Doe je mee? Van 10.30 uur tot 11.00 uur geeft juf 

  Bente een korte workshop. 

• er weer twee danskinderfeestjes in de planning staan? Wil jij ook jouw kinderfeestje vieren bij DANSJA? Stuur dan een mail naar 

  mandy@dansja.nl voor meer informatie. 

• juf Mariska momenteel een 6-weekse cursus Musicalles voor kinderen tussen 4 en 7 jaar verzorgt voor SKIJ kinderopvang? 

• een aantal leerlingen van de dansschool een modeshow hebben gelopen in de binnenstad van IJsselstein? Op 25 maart 2018 showden 

   deze leerlingen kleding van Bijzonder Lief en schoenen van Mulder Kids. Daarnaast lieten zij ook mooie taarten zien van De Keuken van 

   Tante Cake. Selectiegroep 2 heeft daarnaast nog twee spetterende optredens gegeven. 

 • de datum voor het afmelden rondom de dansvoorstelling al is verstreken? Is dit ontschoten? Geef de afmelding deze week nog door 

   via mandy@dansja.nl 

• we nog maar een paar plekjes hebben voor ons danskamp! Wil je ook een leuk weekend? Geef je snel op via mandy@dansja.nl 

• wij tijdens de Koningsspelen sowieso 8 scholen bezoeken om samen Fitlala te dansen? En wellicht komt er nog wel een school bij!  

Maandag 9 april 2018                Start kaartverkoop dansvoorstelling 

Vanaf zaterdag 14 april 2018    Cursus zumba op zaterdagochtend - 5 weken 

Zaterdag 14 april 2018               Tapworkshop 

Maandag 30 april t/m  
zondag 13 mei 2018                   Meivakantie (Zumbalessen op maandagavond gaan wel door) 

Zaterdag 23 juni 2018                Dansvoorstelling 'Ik verveel me!' 
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