
De spanning stijgt want onze jaarlijkse eindvoorstelling komt steeds dichterbij. Dat is niet alleen spannend, maar ook superleuk! De 

komende weken zullen we gezamenlijk de puntjes op de i zetten. Hierbij is aanwezigheid in de lessen erg belangrijk. Probeer er zo vaak 

mogelijk te zijn om zo samen met jouw groepsgenoten tot een tof, sprankelend en mooi eindresultaat te komen. Dansen doe je immers 

samen, als team! 

Verder in deze nieuwsbrief: de Kinderparade, pasweek, het zomerrooster en nog veel meer!

 

JUMPING, STEP EN HIIT OP MAANDAG 29 APRIL - Vakantie-work-out

Heb je zin om jezelf lekker in het zweet te werken? Kom dan naar de vakantie-work-out! Op maandag 29 april van 18.45 - 19.30 uur 

is het tijd voor Jumping!: een leuke en effectieve work-out voor je hele lijf! Om 19.30 uur gaan we Steppen en om 20.30 uur is er een HIIT-les. 

Echter zijn deze twee work-outs al vol. Inschrijven voor Jumping kan nog wel! Meedoen? Geef je op via https://www.mijn.dansja.nl./inschrijven. 

Lukt het niet? Stuur dan een mail naar mandy@dansja.nl. Deelname voor leden is gratis, niet-leden betalen € 6,00

 

PASWEEK

 Van maandag 20 mei t/m zaterdag 25 mei 2019 hebben wij pasweek. In deze week gaan wij de kostuums passen. Een deel van deze 

kleding wordt vanuit DANSJA verzorgd en een deel zal van thuis meegenomen worden. Tijdens de pasweek kunnen we zien of iedereen een 

kostuum heeft, of iedereen er hetzelfde uitziet, of er nog wat mist etc. Binnenkort ontvangt iedereen een informatiebrief met daarin meer 

uitleg over de pasweek en welke kleding er meegenomen moet worden.

 

CURSUS STREETDANCE/HIP HOP GROEP 4 EN 5

 4 weken lang lekker na schooltijd dansen, wie wil dat nou niet? Het kan in de maand mei bij DANSJA. Een goede warming-up, lekker dansen, 

toffe bewegingen leren op hippe muziek! Dat is wat we doen tijdens de streetdance/hip hop. De lessen zijn zowel voor jongens als meiden. 

Lijkt jou dit leuk? Schrijf je dan in via https://mijn.dansja.nl/Inschrijven. De cursus is op maandag 6, 13, 20 en 27 mei van 15.30 uur tot 

16.30 uur. De kosten zijn € 20.00. Ben je nog geen lid van DANSJA? Geen probleem! Deze cursus is voor iedereen!

 

ZOMERROOSTER

 Van maandag 8 juli 2019 t/m zaterdag 31 augustus 2019 is DANSJA gesloten i.v.m. de zomervakantie. Maar zo lang niet kunnen dansen 

en/of sporten willen jullie natuurlijk ook niet ;-) Daarom zijn wij bezig met een zomerrooster. De laatste puntjes worden nog op de i gezet, 

dus houd je mail, Facebook en Instagram maar in de gaten :-)

 

INHALEN GEMISTE SPORTLES

Heb jij een sportabonnement maar je kan een keer niet naar jouw eigen vaste sportles? Dan is het mogelijk om deze gemiste les (kosteloos) 

in te halen. Wij bieden sportlessen aan op maandag-, dinsdag-, donderdagavond, vrijdag- en zaterdagochtend. De lessen die wij aanbieden 

zijn HIIT, Jumping (sportles op de trampoline), Zumba, Pilates en Steps. Lekker flexibel dus!

 

KINDERPARADE            

Ook dit jaar is dansschool DANSJA weer onderdeel van de Kinderparade in de Kloosterspeeltuin op zondag 26 mei. Dit toffe evenement 

wordt georganiseerd door ‘De Ronde Tafel’. Zij zetten alles op alles om een toffe dag neer te zetten voor kids én ouders. Wij verzorgen 

tijdens deze dag 4 workshops om 14.00 uur, 14.45 uur, 15.30 uur en om 16.15 uur. Kom jij ook gezellig langs?

 

BESTELLEN DVD'S EN FOTO'S EINDVOORSTELLING

Ook dit jaar wordt de DVD weer opgenomen door Bernard Brosi. Tevens worden er weer voor én achter de schermen foto’s gemaakt door

Artsel Fotografie. De foto’s worden ook dit jaar kosteloos aangeboden door Artsel Fotografie en dansschool DANSJA. Een DVD kost € 13,00. De

dvd is vanaf heden te bestellen in de dansstudio. De foto’s worden achteraf per link toegestuurd.
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WIST JE DAT:
·     wij een nieuwe sponsor Brons hebben? BIJ Advocaten uit IJsselstein sponsort DANSJA voor 1 jaar. Wil jij ook sponsor van DANSJA  
      worden, kijk voor meer informatie op onze website.
·     wij voor onze eindvoorstelling nog op zoek zijn naar spijkergiletjes voor leerlingen van groep 8 en hoger? 
·     wij op zoek zijn naar heksenoutfits voor 4-6 jaar? Heb er nog een in de kast hangen? Wij zouden deze erg goed kunnen gebruiken!
·     wij ook op zoek zijn naar oude spijkerbroeken? Heb jij nog een spijkerbroek in de kast liggen die niet meer wordt gebruikt? Wij kunnen            
 ook dit erg goed gebruiken.  
·     Mandy op woensdag 8 mei van 10.00 uur tot 11.30 uur een dansles voor dreumesen en peuters geeft in de bibliotheek? Dans jij mee? 
      Deelname is gratis.
·     wij ook in mei weer deelnemen aan de vierde en laatste clinicperiode welke georganiseerd wordt door Vitaal IJsselstein?
·     wij op vrijdag 31 mei van 13.00 uur tot 14.30 uur aanwezig zijn tijdens de Olympiade op 't Podium? Dans jij mee? Tijdens deze middag 
      zijn er nog vele andere leuke activiteiten!
·     wij ook in mei weer iedere maandagochtend dansen bij Monkey Town?
·    alle informatie m.b.t. de eindvoorstelling te vinden is op onze website onder het kopje nieuws?
·     het bij ons mogelijk is om te sporten op basis van een 10-rittenkaart? Dat is vooral erg makkelijk als je geen vast moment in de week 
      kan komen sporten. Een 10-rittenkaart kost € 75,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 27 april 2019                                             Optredens Koningsdag om 10.30 uur  in het Kloosterplantsoen
 
Maandag 29 april 2019                                            Step en HIIT 
 
Maandag 6, 13, 20 en 27 mei 2019                        Cursus Streetdance/Hip Hop groep 4 en 5
 
Woensdag 8 mei 2019                                              Dansles vvoor dreumesen en petuers in de Bibliotheek
 
Maandag 20 mei t/m zaterdag 25 mei 2019         Pasweek
 
Zondag 26 mei 2019                                                 Kinderparade 
 
Vrijdag 31 mei 2019                                                  Olympiade op 't Podium
 
Zondag 23 juni 2019                                                 Eindvoorstelling "Mix It"
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