
Een nieuwe maand is weer aangebroken en de eindvoorstelling komt steeds een stapje dichterbij. Daarom in deze nieuwsbrief informatie

over de generale repetitie, de kaartverkoop en een oproep voor hulpouders. Meld je aan! Maar ook nieuwe cursussen voor dreumesen,

peuters, kleuters en volwassenen en ons eerste sportevent. Lees snel verder!

 

JUMPING! - YES, TRAMPOLINELES!

Jaaaa! Na lang wikken en wegen is de kogel door de kerk! Wij gaan een uniek concept aanbieden: dans/sportles op trampolines onder de

noemer ‘Jumping!’. Heb jij zin in uitdaging of ben je op zoek naar nét even wat anders? Volg dan één van onze try-outs in maart, want dit

moet je gewoon een keer geprobeerd hebben! Vanaf 1 april plaatsen wij Jumping! lessen op ons lesrooster voor verschillende

doelgroepen, groep 4 t/m 8, 12+ én voor volwassenen. Wil je meer informatie m.b.t. de lesinhoud van de doelgroep? Kijk dan op onze

website onder het kopje Lesaanbod. Schrijf je in voor één van onze try-outs via de website (kopje Inschrijven) of via mijn.dansja.nl.

 

Zaterdag 16 maart 12.00-12.30 uur, try-out gr 4 t/m gr 8.

Ma 18 maart 17.30-18.00 uur, try-out gr 4 t/m 8.

Maandag 18 maart 18.00-18.30 uur, try-out 12+.

Zaterdag 23 maart 16.00-16.30 uur, try-out volwassenen.

Dinsdag 26 maart 20.00-20.30 uur, try-out volwassen.

 

CURSUS OUDER & KINDLES (4 WEKEN)

Heb jij een dreumes of peuter die niet stil kan staan bij het horen van muziek én vind je het zelf ook leuk om een activiteit te doen met

jouw kind? Dan is deze cursus iets voor jullie. Je hoeft niet bang te zijn 'niet te kunnen dansen', het gaat vooral om het samen zijn waarbij

je lekker kan genieten van wat jouw kind zo leuk vindt om te doen, dansen! We dansen rondom om een thema en doen veel leuke dingen!

Van vrijdag 22 maart t/m vrijdag 12 april van 10.45-11.30 uur is de cursus peuterdans ouder & kind. Van zaterdag 23 maart t/m zaterdag

13 april van 9.00-9.30 uur is de cursus dreumesdans ouder & kind. De kosten voor een cursus zijn € 20,00. Aanmelden kan via onze

website onder het kopje Inschrijven.

 

4 WEEKSE CURSUS PEUTERDANS OP WOENSDAGOCHTEND

Heb jij ook een peuter die niet stil kan staan bij het horen van muziek?! Probeer dan een keer peuterdans. De danslessen worden op een

speelse, maar leerzame manier rondom een thema opgebouwd, waardoor de peuters met veel variatie van dansoefeningen en dansjes

lekker in beweging zijn! Daarnaast toveren wij regelmatig materialen tevoorschijn! De cursus peuterdans vindt plaats van woensdag

6 maart t/m woensdag 27 maart 2019 van 09.45 uur tot 10.30 uur. Bij voldoende animo wordt het een vaste les op ons lesrooster.

Kosten zijn € 20,-. Aanmelden kan via onze website of via mandy@dansja.nl.

 

CURSUS KLASSIEK BALLET VOLWASSENEN

Heb jij vroeger op balletles gezeten en begint het soms nog wel eens bij je te kriebelen als je al die balletkinderen ziet? Trek dan je stoute

(ballet)schoenen aan en kom de sfeer proeven van het oefenen aan de barre en de verschillende balletpassen. Van woensdag 3 april t/m

woensdag 17 april en van woensdag 8  mei t/m woensdag 22 mei 2019 kan je een 6-weekse cursus Klassiek Ballet Volwassenen volgen.

De les is van 19.30 uur tot 20.30 uur en is voor iedereen, mét of zonder ervaring.  Wil je deze cursus volgen, geef je dan op via onze

website (kopje Inschrijven) of via mijn.dansja.nl. De kosten voor deze cursus zijn € 30,00.

 

ZUMBA & WORKOUT CONVENTION

Op 23 maart is het tijd om jezelf eens lekker in het zweet te werken, maar vooral om er een gezellige dag van te maken. Van 14.00 tot 

17.00 uur organiseren we namelijk een gezellige sportmiddag: de Zumba & workout convention! Maak kennis met verschillende sportlessen 

en maak er met elkaar een leuke middag van! Deelname is gratis. Schrijf je wel even in op een van de lijsten in de huiskamer. Niet-leden zijn

ook van harte welkom en kunnen zich inschrijven via mandy@dansja.nl
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DANSDAG VRIJDAG 15 MAART 2019

De leraren gaan staken, maar onze dansdocenten niet ;-) Op vrijdag 15 maart 2019 wordt er op de meeste scholen gestaakt. Daarom 

organiseren wij deze dag een dansdag. Niet in de schoolbanken zitten, maar lekker dansen en andere leuke dingen doen. Wie wil dat nou 

niet? ;-). De dansdag is van 08.30 uur tot 14.15 uur. Om 14.00 uur zijn alle ouders welkom voor een spetterend optreden. De kosten voor 

deze dansdag zijn € 25,00, incl. drinken, iets lekkers en lunch. Opgeven voor deze leuke dag kan via mandy@dansja.nl.

 

HULPOUDERS GEZOCHT VOOR DE EINDVOORSTELLING 

Op zondag 23 juni 2019 Is onze jaarlijkse eindvoorstelling. Deze dag kan niet gerealiseerd worden zonder hulpouders. Wij zijn nog op zoek 

hulpouders die het leuk vinden om deze dag te helpen. Wij zoeken ouders die op een groep willen staan en dus een oogje in het zeil kunnen 

houden bij de leerlingen achter de schermen, helpen met omkleden/haren doen of eventueel een spelletje met de leerlingen te doen. Wij 

doen ons uiterste best om de hulpouders in te delen bij hun eigen kind. Lijkt het jou leuk om tijdens deze dag een handje te helpen, dan 

horen wij dat heel graag. Opgeven kan via: hulpouder@dansja.nl. Wil je in de mail aangeven bij welke show je wilt helpen (show A en/of 

show B en welke voorstelling) en ook graag de naam van jouw kind vermelden.

 

GENERALE REPETITIE

Om ons extra goed voor te bereiden op de voorstelling hebben we op zaterdag 13 april een generale repetitie gepland. Deze vindt plaats in 

WOC Zenderpark, Merkelbachlaan 2 te IJsselstein. De generale repetitie voor de leerlingen van show B is van 10.00 tot 12.15 uur. We 

verwachten de leerlingen om uiterlijk 09.45 uur, zodat we direct om 10.00 uur kunnen beginnen. De generale repetitie voor de leerlingen van 

show A is van 13.00 tot 15.15 uur. We verwachten de leerlingen om uiterlijk 12.45 uur, zodat we direct om 13.00 uur kunnen beginnen. 

 

KAARTEN EINDVOORSTELLING

Half februari 2019 is de informatiebrief m.b.t. de eindvoorstelling verzonden naar alle leden. Wij hebben er dit jaar voor gekozen om de 

verkoop via Theater Aan de Slinger te laten verlopen. Daarmee is er geen maximum aantal te bestellen kaarten voor de eindvoorstelling. 

Wees dus op tijd met bestellen, want vol=vol. De kaartverkoop start op 1 april 2019.

 

KLEDINGBEURS 6 MAART

Heb jij nog nieuwe dansschoenen, een balletpakje of andere danskleding nodig? Kom dan shoppen op woensdag 6 maart van 16.00 tot 

19.30 uur. Danswinkel Just4Dance is dan bij ons in de studio aanwezig met kleding, schoenen en accessoires.

 

OPTREDEN KONINGSDAG

Wij zijn al druk aan het repeteren voor ons optreden tijdens Koningsdag in de Kloosterspeeltuin! Tijdens dit optreden doen 6 groepen mee, 

waaronder natuurlijk ook reguliere groepen. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat niet alleen de selectiegroepen vooraan staan. Van 

kleuters tot leerlingen van het voortgezet onderwijs zullen stralen op het podium. Kom jij kijken? Dat zouden wij super leuk vinden! Wij 

treden op van 10.30-11.00 uur in de Kloosterspeeltuin.

 

WORKSHOP FEMININE 12+ ZATERDAG 6 APRIL 11.15-12.15 UUR

Na een geslaagde K-pop workshop voor tieners olv Nathalie Poortvliet zetten wij een workshop Femine in onze agenda op zaterdag 6

april van 11.15-12.15 uur. Feminine is gebaseerd op verschillende Hiphopstijlenwaarbij de vrouwelijke extra kant wordt uitgelicht. Ook deze 

keer heeft Nathalie veel zin om deze toffe workshop te verzorgen! Leeftijd vanaf 12 jaar, niet-leden zijn ook van harte welkom. De kosten

 zijn € 7,50 per persoon. Aanmelden kan via https://mijn.dansja.nl/Inschrijven Let's have some fun!

 

WIST JE DAT:

·      de cursus HIIT vol is?

·      je bij de danslessen danskleding en binnenschoenen aan moet hebben? We komen nog te vaak leerlingen tegen die in hun spijkerbroek 

       o.i.d. komen dansen en ook hun schoenen van buiten aanhouden.

·      het danskamp vol is? De voorbereidingen voor ons danskamp zijn in volle gang en we gaan er een super leuk weekend van maken vol 

       met leuke activiteiten. 

·      op zaterdag 6 april een workshop Feminine in de planning staat? 

·      er geen danslessen zijn op vrijdag 19 april 2019 (goede vrijdag) en zaterdag 20 april 2019 (paaszaterdag)?

·      er geen danslessen zijn tijdens de meivakantie (muv de Zumba op maandag 29 april 2019). DANSJA is gesloten van  maandag 22 april t/m 

       zondag 5 mei 2019.

 

 



 
Maandag 4 maart 2019                                                                      Workshops bij Kindercarnaval
 
Dinsdag 5 maart t/m dinsdag 26 maart 2019                                Cursus HIIT
 
Woensdag 6 maart t/m woensdag 27 maart 2019                        Cursus Peuterdans
 
Woensdag 6 maart 2019                                                                    Kledingbeurs van Just4Dance
 
Donderdag 14 maart t/m donderdag 11 april 2019                      Cursus Kleuterdans
 
Zaterdag 16 maart 2019                                                                     Try-out Jumping! groep 4 t/m 8
 
Maandag 18 maart 2019                                                                    Try-out Jumping! gr 4-8 & 12+                                                          
 
Vrijdag 22 maart t/m vrijdag 12 april 2019                                      Cursus ouder & kind peuter
 
Zaterdag 23 maart t/m zaterdag 13 april 2019                               Cursus ouder & kind dreumes 
 
Zaterdag 23 maart 2019                                                                     Zumba & Workout Convention
 
Dinsdag 26 maart 2019                                                                       Try-out Jumping! volwassenen
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Vrienden


