
 
 

 

 

 Nieuwsbrief december 2019     
 

It’s the most wonderful time of the year en ook bij DANSJA zijn we in de feeststemming. De oudere 

kindergroepen gaan het Sinterklaasdobbelspel spelen en de volwassenen sluiten het jaar gezellig af met een 

kerstborrel. En ook staat er weer van alles op stapel in januari, dus lees snel verder als je niks wilt missen! 
 

**Nieuwe lessen**   

Zoals jullie weten zitten wij bij DANSJA eigenlijk nooit stil. Ook voor het nieuwe jaar hebben wij weer wat leuks in 

petto. Vanaf maandag 6 januari 2020 starten wij met maar liefst 5 nieuwe lessen op ons lesrooster. Deze lessen 

zijn voor de volwassenen. Dus dan is er nog meer keuze. De volgende lessen komen op het rooster te staan: 

• maandag 9.00-10.00 uur          Yoga volw. 

• maandag 10.00-11.00 uur        Golden Hour Fit 60+ 

• maandag 11.00-12.00 uur        Golden Hour Dance 60+  

• woensdag 19.30-20.30 uur       Dans Fit Totaal volw. 

• donderdag 20.15-21.15 uur      Total Body Workout volw. 

Wil je meer weten over de inhoud van de les? Neem een kijkje op onze website, wij zetten de informatie zo snel 

mogelijk online! Kom jij ook een proefles volgen? 

7-weekse cursus Step – start in januari  

Welke goede voornemens heb jij? Wij starten op maandag 6 januari 2020 met een 7-weekse cursus Step. Wie 

weet wordt dat wel jouw goede voornemen? De cursus wordt gegeven door Isabelle en is van 20.30 uur tot 

21.30 uur.  Wil jij ook toffe choreo’s leren op de Step, geef je dan zeker op voor deze cursus. De kosten zijn € 

40,00 en inschrijven kan via https://mijn.dansja.nl/Proefles. Begin 2020 goed en geef je op! 

Donderdag 5 en 19 december   

De danslessen op donderdag 5 december van Mandy (Kidsdance & Streetdance), Nathalie P. (selectie) en 

Rosanne (Modern) gaan gewoon door. De sportlessen Jumping & HIIT o.l.v. Nadine gaan i.v.m. Sinterklaasavond 

niet door. De dames van de sportlessen mogen elders deze week de gemiste les inhalen. Van tevoren opgeven 

hoeft niet, kom gewoon binnenlopen.  

Op donderdag 19 december komen de lessen van Mandy (Kidsdance & Streetdance) en Rosanne (Modern) te 

vervallen, i.v.m. de vele kerstdiners. De leerlingen van Mandy en Rosanne zijn deze week elders in de lessen 

welkom om deze les in te halen, van tevoren opgeven hoeft niet. De lessen van Nathalie P. (selectie) en de 

sportlessen van Nadine (Jumping & HIIT) gaan wel door.  

 

Traditionele kerstborrel   

In de week van 16 t/m 21 december zullen we rondom de volwassenlessen het jaar feestelijk afsluiten met onze 

traditionele kerstborrel. Hieronder een overzicht: 

Maandag (Zumba, Afro/Dancehall en Step): 20.15 – 20.45 uur 

Dinsdag (Pilates en HIIT): 19.45-20.15 uur 

Woensdag (Modern/Jazz): 20.00-20.30 uur 

Donderdag (Jumping! en HIIT): 20.00-20.30 uur 

Vrijdag (Power Pilates): 9.30-10.00 uur 

Zaterdag (Zumba Low): 9.30-10.00 uur 

Wij zorgen voor lekkers en drinken, vind je het leuk om zelf iets mee te nemen? Dan mag en kan dat natuurlijk! 

 

https://mijn.dansja.nl/Proefles


 
Save the date – Sport Festival   

YES! Zet zondag 15 maart 2020 maar alvast in jouw agenda! Want dan 

organiseren wij voor het eerst een supertof sportevenement voor 

volwassenen. Een dag vol sport, zweet en fun! Tijdens deze dag kan je 

verschillende work-outs volgen van Zumba tot Aerodance! Daarnaast zijn er leuke stands, hapjes en drankjes en 

verzorgen we gratis kinderopvang. Wat wij vorig jaar in het klein hebben georganiseerd, pakken we dit jaar 

groter aan! We hebben de sporthal ’t Heem gehuurd en die zullen we omtoveren tot een super tof Sport Festival. 

Wij zijn nog in volle gang met de voorbereidingen, meer informatie over o.a. de ticketverkoop volgt snel! 

Voorselectie   

Bij deze weer een mooie ontwikkeling om met jullie te delen. DANSJA heeft momenteel 3 selectiegroepen, zij 

trainen elke donderdag hard, om het beste uit zichzelf te halen. Maar er lopen nog meer talenten rond in de 

dansschool. Dit zijn verschillende soorten talenten, leerlingen waar wij potentie in zien, maar nog te jong zijn 

voor de selectie, leerlingen waar wij potentie in zien, maar nog niet weten of het niveau van de selectie nu nog 

net te hoog gegrepen is, enzovoort. Voor o.a. deze talenten starten wij vanaf januari 2020 de voorselectie.  

De voorselectie is zowel gericht op de Technische Talentenklas als op de Selecties. Heb jij een zoon/dochter die 

erg gemotiveerd is en dansen écht helemaal fantastisch vindt? Laat dit dat weten via info@dansja.nl. Dan 

kunnen wij intern bespreken of wij denken dat jouw zoon/dochter in aanmerking komt voor de voorselectie.  

Workshop Modern 12+ olv Reno van der Tol 

Op vrijdag 10 januari 2020 organiseren wij een eenmalige workshop Modern o.l.v. Reno van der Tol. Reno 

studeert momenteel aan de Utrechtse Dansacademie en geeft diverse workshops. De workshop Modern 12+ 

wordt gehouden is van 19.30 uur tot 20.30 uur en kost € 10,00 (contant of pinnen). Inschrijven kan via 

https://mijn.dansja.nl/Inschrijven. De workshop gaat door bij minimaal 6 aanmeldingen.  

Nieuwe t-shirts 

Jaaaaa, we hebben niet stil gezeten de afgelopen tijd. Aan onze kledinglijn hebben wij 2 nieuwe t-shirts 

toegevoegd.  De nieuwe shirts kosten € 15,00 per stuk. Kijk snel in ons kledingrek of jij onze nieuwe shirts ook zo 

te gek vindt.  

Samenwerking GV Vogel 

Wij vinden het fijn om samen te werken, want samen sta je sterker dan alleen. En zo is er een samenwerking 

ontstaan met gymnastiekvereniging Vogel. Wij dragen iedere vrijdagmiddag ons steentje bij tijdens de Ritmisch 

gym lessen en brengen verdieping bij de selectiegroep door middel van het aanleren van verschillende 

dansstijlen. Iedere vrijdagmiddag zijn wij van de partij! 

Horeca-actie 

Ook deze maand hebben we weer een leuke horeca-actie. Rondom de Sinterklaasperiode krijg je bij aankoop 

van kop thee, koffie, cappuccino of warme chocolademelk lekkere pepernoten erbij en rondom de kerstperiode 

een heerlijk chocolade kerstkransje. Dat wordt extra genieten van jouw warme drankje.  

Christmas Dance Video 

Op vrijdag 13 december van 18.30 uur tot 20.30 uur gaat Tristan met een aantal leerlingen van DANSJA een 

videoclip opnemen voor ons YouTube-kanaal. Wil jij hier ook aan meedoen? Stuur dan een mailtje naar 

tristan@dansja.nl. Het maakt niet uit hoe oud je bent, alle leeftijden mogen gezellig meedansen. De opname 

vindt plaats in de dansstudio. 
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Gratis kinderopvang 

Wist je dat wij op vrijdagochtend gratis kinderopvang verzorgen? Even 

tijd voor jezelf, wil jij dat ook? Kom dan op vrijdagochtend van 09.00 

uur tot 10.00 uur meedoen met Power Pilates. Jouw kind kan je met 

een gerust hart achterlaten bij de kinderopvang in Studio 1. Wil jij een keer een proefles Power Pilates volgen 

(kan natuurlijk ook als je geen gebruik maak van de kinderopvang ;-))? Geef je dan snel op via 

https://mijn.dansja.nl/Proefles. 

Wist je dat 

• “The Daddy’s” in januari voor het eerst bij elkaar komen? Op dinsdagavond van 21.00 uur tot 22.00 uur 

gaan deze stoere vaders de dansvloer op o.l.v. juf Myrthe. Lijkt jou dit nou ook leuk? Geef je dan snel op 

via mandy@dansja.nl 

• je altijd een sportles kan inhalen als je eens een keertje niet op jouw vaste uur kan? 

• dat wij afgelopen maand weer een succesvolle 8 weekse cursus Peuterdans hebben afgerond in 

samenwerking met kinderdagverblijf Purkie? In januari start de volgende cursus. 

• dat Tristan een enthousiaste Jumping! cursus verzorgt voor BSO Kidslodge? Zij komen een aantal 

vrijdagen langs om lekker te dansen op de trampolines! 

• ook Mandy is gestart met een naschoolse activiteit Jumping! voor OBS 't Kasteel? Alle trampolines zijn 

vol! Daarom komt er na de kerstvakantie nog een tweede cursus! 

• wij tijdens de intocht van Sinterkaas een flashmob verzorgde voor Sinterklaas? 

 

 

AGENDA 

Donderdag 5 december 2019 Lessen van Mandy, Nathalie en Rosanne gaan 

door. De lessen van Nadine gaan niet door.   

 

Vrijdag 13 december 2019    Opnames  Christmas Dance Video 

 

Maandag 16 december t/m    Kerstborrels volwassen lessen  

zaterdag 21 december 2019      

 

Donderdag 19 december 2019 Lessen van Mandy en Rosanne gaan niet door. 

De lessen van Nathalie en Nadine wel.  

 

Maandag 23 december 2019 t/m    Kerstvakantie (lessen gaan niet door). Er is een  

zondag 5 januari 2020    aangepast rooster voor de volwassenen 

 

Maandag 6 januari 2020    Start 7-weekse cursus Steps 

 

Maandag 6 januari 2020 Start nieuwe lessen Yoga, Golden Fit 60+ en 

Golden Dance 60+ 

 

Woensdag 8 januari 2020    Start nieuwe les Dans Fit Totaal 

 

Donderdag 9 januari 2020     Start nieuwe les Total Body Workout 

 

Vrijdag 10 januari 2020     Workshop Modern 12+ 

 

Zaterdag 8 februari 2020    Workshop Ouder & Kind Streetdance 

 

Zondag 15 maart 2020    Sport Festival 

 

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 

 


