
Koningsdag 2019 
 

Op zaterdag 27 april 2019 mogen wij optreden 

tijdens Koningsdag! YES! Zie hier mee info.  

 

De volgende groepen doen aan dit evenement mee: 

 

 Maandag 15.30 uur Streetdance groep 3, 4 en 5, Mandy 

 Maandag 16.30 uur Kleuterdans groep 1 en 2, Mandy 

 Maandag 17.30 uur Streetdance groep 7, 8 en VO 1, Nathalie 

 Dinsdag 17.00 uur Hip Hop groep 8 en VO 1, Sandra 

 Donderdag 16.00 uur, Selectie 4, Sandra 

 Vrijdag 14.45 uur Streetdance groep 2 en 3, Nathalie 

 

Waar en hoe laten moeten de kinderen verzamelen: 

 

09.15 uur: verzamelen bij dansschool DANSJA, kostuums aandoen en generale repetitie 

10.30 uur tot 11.00 uur: optreden  

 

NOTE: Ouders die hun kind komen brengen worden verzocht niet in de dansschool te 

blijven. 

 

Wij lopen gezamenlijk met de hulpouders naar de Kloosterspeeltuin en na het optreden 

kunnen de kinderen gelijk met hun ouders mee. De kleding van DANSJA moet wel gelijk 

ingeleverd worden bij de hulpouders.   

 

Haar & kleding:  

Zodra wij meer informatie hebben met betrekking tot het haar/kleding, brengen wij jullie op 

de hoogte.  
 

Afmeldingen: 

Wij zien dansen als een teamsport en hopen natuurlijk dat alle leerlingen meedoen met dit 

leuke evenement! De leerlingen krijgen tijdens de les een briefje mee, waarop ze kunnen 

aangeven of ze meedoen met het optreden of niet. Ook vind je het briefje als bijlage op de 

volgende pagina. Briefje graag inleveren in week 8, maandag 18 februari t/m zaterdag 23 

februari 2019. De selectiegroep ontvangt geen briefjes, van die groep wordt verwacht dat ze 

aanwezig zijn. 
 

Publiek:  

Natuurlijk zijn er fans, dus nodig hun vooral uit om te komen kijken! Komen kijken is gratis. 
 

Hulpouders: 

Voor dit evenement zijn wij op zoek naar hulpouders! Vind jij het leuk om te helpen bij dit 

evenement? Geef je dan op via mandy@dansja.nl. Wij zijn erg blij met jouw hulp! 

 

 

Wij gaan er weer een feest van maken! :-D 

mailto:mandy@dansja.nl


 

 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Op zaterdag 27 april 2019 mogen wij optreden tijdens Koningsdag. De groep van jouw 

zoon/dochter mag hier aan meedoen. Wij zien dansen als een teamsport dus we zouden het 

heel leuk vinden als iedereen mee doet! Per mail is een informatiebrief verzonden en de info 

is tevens te lezen op onze website onder het kopje ‘nieuws’. 

 

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 inleveren bij jouw docente in week 8, maandag 18 februari t/m 

zaterdag 23 februari 2019. Ook hier gaan we weer een swingend, leuk en spetterend 

optreden van maken! We hebben er zin in! 

 

Groetjes,  

Dansschool DANSJA 

 


