
 

Planning peuters zondag 23 juni 2019 

 

Op zondag 23 juni 2019 hebben wij onze jaarlijkse 

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 ;-) In eerste instantie 

hadden wij de peuters zowel bij voorstelling 1 én 2 ingedeeld. Echter wordt dit wel een hele 

lange dag en hebben we ervoor gekozen om alle peuters maar 1 voorstelling mee te laten 

doen. In de bijlage vind je de indeling. Wanneer jouw kind hier niet aan mee wilt doen, dan  

horen wij dit wel graag uiterlijk vrijdag 8 maart 2019 via mandy@dansja.nl.  
 

Deze indeling staat redelijk vast. Wij begrijpen dat de tweede show rondom het 

middagslaapje is, maar wij weten zeker dat deze kinderen ook gaan stralen!  

 

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

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

wachten totdat de kinderen worden opgehaald. De kinderen gaan mee met een hulpouder 

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. Wij 

willen met de peuters namelijk ook nog wel even het podium op, voordat de voorstelling 

écht begint. Zodat ze alvast een beetje kunnen wennen aan het podium. 

 

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  

 

Kleine note mbt de generale repetitie. Op zaterdag 13 april 2019 houden wij een generale 

repetitie in het WOC te IJsselstein. De peuters hoeven hierbij niet aanwezig te zijn.  

 

Als er nog vragen zijn, dan horen wij het graag! 

 

Groetjes Nathalie & Mandy 

Dansschool DANSJA 

mailto:hulpouder@dansja.nl
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Show A – voorstelling 1, 10.00 uur. Kinderen worden verwacht om 9.15 uur  

1. Arwen  

2. Charlie 

3. Fenna  

4. Jolie 

5. Lauren 

6. Liss van den Hoeven 

7. Millin  

8. Olivia 

9. Roos Alings 

10. Sinne 

11. Yuna 

12. Lois 

13. Liz van Vliet 

14. Caro  

 

 

Show A – voorstelling 2, 12.30 uur. Kinderen worden verwacht om 11.45 uur  

1. Djanina 

2. Isalie 

3. Layla Verkuyl 

4. Manu  

5. Nikki 

6. Quinn 

7. Roos Aantjes 

8. Tim 

9. Yara 

10. Nina 

11. Evi 

12. Zoe  

13. Layla Akalay 

 

 
 


