
 
 

 

 

 

Woonzorgcentrum Mariënstein - Dansweek 
 

Op donderdag 17 oktober 2019 mogen wij optreden in woonzorgcentrum Mariënstein, dit in 

verband met de dansweek. Dansen voor en met de ouderen. Hoe leuk is dat?!  

 

De volgende groepen doen aan dit evenement mee: 

 

 Maandag 16.30 uur Kidsdance gr 1 en 2 (Mandy) 

 Donderdag 15.15 uur Kidsdance gr 1 en 2 (Mandy) 

 Donderdag 16.00 uur Streetdance groep 3, 4 en 5 (Mandy) 

 Woensdag 16.15 uur Kleuterballet groep 1 en 2 (Juliet) 

 

De kidsdance groepen op maandag en donderdag o.l.v. Mandy treden samen op, zij dansen 

dus hetzelfde dansje op hetzelfde liedje. Dit omdat beide groepjes niet heel groot zijn. Om 

een keer samen te kunnen oefenen nodig ik de leerlingen van de maandag graag uit om op 

donderdag 10 oktober van 15.15-16.00 uur te komen dansen. Zo kunnen we het dansje een 

keer met z’n allen oefenen. De dansles op donderdag 17 oktober gaat dus niet door. 

 

Waar en hoe laten moeten de kinderen zich verzamelen: 

15.00 uur: Verzamelen bij Woonzorgcentrum Mariënstein, Benschopperweg 14. 

16.30 uur: Optreden 

17.00 uur: Ophalen leerlingen 

NOTE: Ouders kunnen helaas niet blijven kijken tijdens het optreden.  

 

Kleding & haar:  

Zodra wij meer informatie hebben met betrekking tot de kleding, brengen wij jullie op de 

hoogte.  

 

Eten en drinken:  

Er wordt voor wat lekkers en wat te drinken gezorgd, maar wellicht is het ook handig als je 

zelf iets meeneemt.  
 

Aanwezigheid: 

Tijdens de les worden binnenkort aan alle leerlingen briefjes uitgedeeld. Hierop graag 

aangegeven of jouw zoon/dochter wel of niet meedoet. Briefjes graag uiterlijk vrijdag 27 

september 2019 retour bij de docente. 
 

Hulpouders: 

Voor dit evenement zijn wij op zoek naar 1 of 2 hulpouders! Vind jij het leuk om te helpen bij 

dit evenement? Geef je dan op via mandy@dansja.nl 

 

We gaan er weer een feestje van maken! 

mailto:mandy@dansja.nl


Beste ouders/verzorgers,  

 

Op donderdag 17 oktober 2019 mogen wij optreden in woonzorgcentrum 

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

Hierover is per mail een informatiebrief verzonden en is tevens na 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 de week van ma 23 september t/m vr 27 september 2019. 

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

 

Groetjes,  

Dansschool DANSJA 
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