
 

 

 

 

Nieuwsbrief november 2019 
 

Jumping, Afro/Dance Hall, Zumba, Boys Only, peuterdans. Het is maar een kleine greep uit ons steeds 

groter groeiende aanbod. En het is zo leuk om te zien dat er zo enthousiast op de nieuwe lessen 

gereageerd wordt! Daar worden wij erg blij van. Ook in deze nieuwsbrief weer allemaal leuke nieuwe 

lessen, workshops en activiteiten. Dus lees ‘m goed door en doe gezellig mee! 

 

Jumping! Cursus 5 weken Uniek in IJsselstein* 

Als enige in IJsselstein bieden wij Jumping! aan: een leuke en intensieve work-out op een trampoline! 

Wil je het eens proberen? Volg dan op donderdagavond de cursus Jumping! Tijdens deze vrolijke les, 

gegeven door Nadine, werk je aan meerdere spiergroepen en zeker aan je conditie. Je verlaat de zaal 

hoe dan ook met een grote glimlach! De 5-weekse cursus is van donderdag 7 november t/m 

donderdag 12 december (m.u.v. donderdag 5 december) en is van 19.30 uur tot 20.15 uur. Kosten € 

25,00. Let op: i.v.m. het aantal trampolines is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Dus geef je 

snel op via onze website, kopje “inschrijven”. 

 

Dansdag tijdens stakingsdag - woensdag 6 november  

De leraren van een aantal basisscholen gaan weer staken, maar onze dansdocenten niet ;-) Op 

woensdag 6 november wordt er op de meeste scholen gestaakt. Daarom organiseren wij weer een 

dansdag. Niet in de schoolbanken zitten, maar lekker dansen en andere leuke dingen doen. Wie wil 

dat nou niet? ;-). De dansdag is voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar en 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 onze website, kopje 

inschrijven of zie 'nieuws'.  

 

Zumba cursus 6 weken – Thema ‘The Diva’s”  

Na het succes van onze vorige Zumba cursus met als thema ‘Films & series’, komt Myrthe met een 

nieuwe swingende editie! Deze keer wordt het ‘The Diva’s’. Denk hierbij aan hits van Celine, Gloria, 

Whitney, Tina, Dolly en Mariah. En ook voor deze cursus geldt, heb je geen danservaring? Dat is niet 

erg! De les op zaterdag valt onder de noemer ‘Zumba Low’. Dat betekent niet dat we sloom bewegen, 

maar dat de pasjes net iets meer uitgelegd worden als dat nodig is. Dus wil je swingen en zweten? 

Kom dan meedoen! Deze 6-weekse cursus is op zaterdagochtend van 09.00 uur tot 10.00 uur en loopt 

van zaterdag 9 november t/m zaterdag 14 december. Kosten: € 35,00. Inschrijven kan 

via www.dansja.nl, kopje ‘inschrijven’. 

 

Workshop Urban 12+ o.l.v. Levi de Jager  

Op zaterdag 9 november komt Levi de Jager naar onze dansstudio om een workshop Urban 12+ te 

geven.  Wil jij een keer een andere  dansstijl uitproberen, geef je dan snel op voor deze workshop. De 

workshop is van 15.00 uur tot 16.00 uur en de kosten zijn € 7,50. Aanmelden kan via www.dansja.nl 

(kopje inschrijven). Deze workshop is voor zowel leden als niet-leden. Geef je snel op, want vol = vol. 

 

Kijklessen  

Van maandag 11 november t/m zaterdag 16 november zijn er weer kijklessen. Dit houdt in dat je 

iedereen mag uitnodigen om naar jouw dansles te komen kijken. Hoe leuk is dat? In de les laten de 

leerlingen zien wat ze vanaf de zomervakantie alweer geleerd hebben. Schrijf deze datum dus ook in 

jouw agenda en kom ook kijken.  

http://www.dansja.nl/
http://www.dansja.nl/


 

Vrienden- en vriendinnenweek  

Van maandag 18 november t/m vrijdag 22 november + 

zaterdag 30 november is het weer tijd om een vriend of 

vriendin mee te nemen naar jouw dansles. Dus lijkt het jou leuk 

om samen te gaan dansen, neem dan vooral jouw vriend of vriendin mee. Ook in de 

volwassenenlessen (buurvrouwen, collega’s, enzovoort zijn welkom)! De vriendenweek geldt niet voor 

de selecties en de technische talentenklassen. 

 

Workshop (groot)ouder & kind, vanaf 6 jaar 

Op zaterdag 16 november 2019 van 12.00 uur tot 13.00 uur is het tijd voor de eerste 

(groot)ouder&kind-les van dit dansseizoen. Juf Nikla gaat gezellig met jullie swingen op tropische 

klanken tijdens de (groot) ouder&kind Zumba. Vind jij het leuk om samen met je moeder, vader, oma 

of opa te komen dansen? Geef je dan snel op via https://mijn.dansja.nl/inschrijven. De les kost € 12,50 

per koppel. Minimale leeftijd is 6 jaar en er is geen maximum leeftijd. De les gaat door bij minimaal 5 

koppels. 

 

Dobbelen tijdens Sinterklaasperiode 

Ook dit jaar gaan wij weer dobbelen tijdens de Sinterklaasperiode. We doen dit met de oudste 

groepen (vanaf groep 5/6) en dobbelen dan om leuke/gekke cadeautjes. In de week van donderdag 28 

november t/m woensdag 4 december zullen we dan voor één keer niet dansen, maar gezellig samen 

het dobbelspel spelen. Uitleg over het dobbelspel ontvangen jullie binnenkort nog per mail. Houd 

intussen je ogen open voor leuke/gekke cadeautjes (max. € 2,00 per stuk). Het hoeft niet nieuw te zijn, 

misschien heb je thuis nog wel iets leuks liggen. 

  

Intocht Sint 

Jaja… op zaterdag 23 november is het weer zo ver! Dan komen de Sint en zijn pieten weer naar 

IJsselstein! Ook dit jaar mogen wij de Sint en zijn pieten weer binnenhalen, natuurlijk voorzien van een 

leuk dansje! Dans jij ook met ons mee? Wij verzorgen samen met Roland het programma in 

Zenderpark bij de Plus.  

 

Mmmmmm…. Warme chocomel! 

Nu ’t buiten koud en guur wordt zorgen we binnen voor een extra opwarmer. Heerlijke warme 

chocomel, in de échte gele mokken! Alleen bij die gedachte krijg je het toch al minder koud? Vanaf 

maandag 28 oktober verkrijgbaar. 

 

Wist je dat 

• Nikla al 10 jaar Zumba-les geeft? Zij viert een klein feestje met alle Zumba-dames op zaterdag 2 

november. 

• 6 vaders inmiddels contact hebben opgenomen voor de-daddy-les. De stoere dansles voor 

vaders! Ken/ben jij ook een stoere (jonge)man en wil je graag écht dansen? Neem contact op 

via info@dansja.nl. De lesdag en lestijd stemmen wij in overleg af.  

• wij graag een cursus Musicalrepertoire willen aanbieden. We hebben dit eerder aangeboden 

op woensdag van 20.45-21.45u, dit bleek te laat te zijn. Heb jij wel interesse in deze cursus? 

Stuur dan een mailtje naar info@dansja.nl en geef aan wat jouw beschikbaarheid is. 

• Wist je dat de tieners van de Afro/Dancehall én de Jumping-leerlingen een videoclip hebben 

opgenomen? De clips zijn te zien op ons YouTube-kanaal 

https://www.youtube.com/user/DANSJAdansworkshops Heb jij je al geabonneerd? 

 

 

 

https://mijn.dansja.nl/inschrijven?fbclid=IwAR1nnJAnIXDua-uBAuXOnv-IcKVHHEEb7DU2lgJdGsyGcuZQqB_XnXauM0Y
mailto:info@dansja.nl
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AGENDA 

Woensdag 6 november 2019    Dansdag  

 

Donderdag 7 november t/m    5-weekse cursus Jumping! 

donderdag 12 december 2019 

 

Zaterdag 9 november t/m      6-weekse cursus Zumba Low  

zaterdag 14 december 2019    Thema “The Diva’s” 

 

Zaterdag 9 november 2019     Workshop Urban o.l.v. Levi de Jager 

 

Maandag 11 november t/m     Kijklessen 

Zaterdag 16 november 2019 

 

Zaterdag 16 november 2019    Workshop (groot)ouder & Kind 

 

Maandag 18 november t/m     Vriendenweek 

Vrijdag 22 november 2019 + zaterdag 30 november 

 

Zaterdag 23 november 2019        Intocht Sinterklaas in Zenderpark 

 

Zaterdag 16 mei en zondag 17 mei 2020   Eindvoorstellingen Theater Aan de Slinger 
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GOEDE VRIENDEN 
 

 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ook sponsor worden? Dat kan al vanaf € 50,00 per jaar.  

Meer info? Neem contact op via info@dansja.nl 

 


