
 

Sportfair op het Podium 
 

Net als voorgaande jaren mogen wij ook dit jaar weer meedoen met de Sportfair. De Sportfair 

vindt plaats op zondag 26 augustus 2018 op het Podium van 11.00 uur tot 16.00 uur. Tijdens 

de Sportfair verzorgen een aantal dansgroepen van DANSJA een optreden. De groepen die 

hier aan mee mogen doen zijn alle peutergroepen (Mandy&Bente), ma 15.30u Str 3/4 

(Mandy), ma 16.30u Kleuterdans (Mandy), ma 18.45u Zumba+ (Mandy), ma 19.30u Str 1 

(Mandy), woensdag 16.30u Klassiek/Modern gr 3/4 (Renate), woensdag 19.30u Spitzen 

(Renate), woensdag 20.00u Modern/Jazz (Renate), donderdag 15.15u selectie 3 (Else), 

donderdag 16.30u selectie 2 (Else), donderdag 18.45u selectie 1 (Else) en vrijdag 16.30u 

Modern VO 1/2/3 (Joyce). 

 

De exacte tijden van de optredens zijn vanuit de organisatie nog niet bevestigd. Zodra deze 

tijden bekend zijn, krijgen jullie dat uiteraard van ons te horen.   

 

Wat kan je verwachten: 

Elk optreden (blokje) duurt in totaal ongeveer 15 minuten. Wij gaan als groep naar het 

podium toe en daar worden jullie door een hulpouder in de goede volgorde gezet. Na het 

optreden van jouw groep, blijf je naast het podium staan, totdat iedereen heeft opgetreden. 

Na alle optredens gaan wij als groep weer naar het kraampje van DANSJA. Daar kan iedereen 

weer zijn eigen kleding aan doen en de kleding van DANSJA weer inleveren. Na het optreden 

kan je je eigen nog volop vermaken of blijf lekker kijken bij de andere groepen ;-) 

 

Generale repetitie: 

Op zondagochtend 26 augustus ongeveer tussen 9.15-10.30 uur is er een generale repetitie 

in de dansstudio. Hiervoor volgt een schema waarbij iedere groep ongeveer 10-15 minuutjes 

oefent. Aangezien de leerlingen de dansen in de zomervakantie een lange tijd niet oefenen 

stellen we deze generale repetitie verplicht. Ben jij niet aanwezig bij de generale repetitie dan 

kan je ’s middags niet meedoen met het optreden. 
 

Afmeldingen: 

De leerlingen krijgen tijdens de les een briefje mee, waarop je kan aangeven of je meedoet 

met het optreden of niet. Ook vind je het briefje als bijlage op de volgende pagina. We vragen 

aan iedereen om deze briefjes in te vullen en in te leveren in week 26 (maandag 25 juni t/m 

zaterdag 30 juni 2018). Vergeet het briefje niet in te leveren, want zo vlak voor de vakantie, 

willen wij toch graag weten hoeveel leerlingen er mee doen met dit leuke evenement.  

 

Zodra er meer bekend is over de kleding en de tijden van het optreden, krijgen jullie een mail 

van ons.  

 

Noteer alvast zondag 26 augustus 2018 in jouw agenda, want dit wil je echt niet missen. 

 

 

Wij gaan er weer een leuke dag van maken! :-D 



 

Bijlage 1 

 
 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Op zondag 26 augustus 2018 staat er een optreden tijdens de Sportfair in de 

planning. De groep van jouw zoon/dochter mag hier aan meedoen. Hierover 

volgt een informatiebrief. De informatie is dan tevens te lezen op de website 

onder het kopje ‘actueel’. 

 

Via dit briefje horen wij graag of jouw zoon/dochter meedoet aan dit optreden. 

Naam leerling: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Groep (dag+tijd): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*Doet wel mee/doet niet mee omdat: …………………………………………………………………………………………………..………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

 

Dit briefje graag uiterlijk zaterdag 30 juni inleveren bij jouw docente.  

Ook hier gaan we weer een swingend, leuk en spettend optreden van maken! We hebben er zin in! 

 

Groetjes,  

Dansschool DANSJA 

 


