Nieuwsbrief maart 2020
Een nieuwe maand is weer aangebroken en de eindvoorstelling komt steeds een stapje dichterbij.
Daarom in deze nieuwsbrief informatie over de de kaartverkoop en een oproep voor hulpouders.
Meld je aan! Maar ook informatie over een nieuwe cursus Coretraining, nog een (groot)ouder &
kindworkshop, een 12+ workshop Fusion, onze nieuwe samenwerkingen met One Fit en
sportcadeaukaart Champ en nog veel meer! Lees snel verder!
Start kaartverkoop eindvoorstelling
De informatiebrief m.b.t. de eindvoorstelling is enige tijd geleden verzonden naar alle leden. Heb je de
brief niet ontvangen of kan je hem niet terugvinden? De brief is te vinden op onze website, zie
http://bit.ly/2UMuHNg. Wij hebben er ook dit jaar weer voor gekozen om de kaartverkoop via Theater
Aan de Slinger te laten verlopen. Er is geen maximum aantal te bestellen kaarten voor de
eindvoorstelling. Vorig jaar liepen wij tegen het probleem aan dat show A binnen 2 weken was
uitverkocht. Om dit te voorkomen zijn er nu 3 shows, show A, B en C (i.p.v. show A en B). Onze
verwachting is dat iedereen nu wel het gewenste aantal kaarten kan bestellen. Wees echter wel op tijd
met bestellen, want je kan zelf plekken selecteren. De kaartverkoop start op maandag 2 maart 2020.
Cursus Coretraining - 4 weken
Ben jij op zoek naar een les waarbij je een veelzijdige spiermassa traint en waardoor jouw lijf een
hoog calorieverbruik heeft? Doe dan mee met de cursus Coretraining op maandagavond. Lekker 30
minuten knallen, trainen op lichaamsgewicht, met kettlebells, gewichten en andere weerstanden. Dit
geheel op eigen niveau. Je gebruikt meerdere (grote) spiergroepen tegelijk en je ontwikkelt de
volgende factoren; coördinatie, lenigheid (flexibiliteit), uithoudingsvermogen, kracht & snelheid.
Handig zo’n training zeg! ;-) Geef je op voor deze cursus van maandag 16 maart t/m maandag 6 april
2020, tijd 19.30-20.00 uur. Opgeven kan via onze website of via mijn.dansja.nl. De kosten zijn € 20,00.
Step maandagavond 20.00 uur tot 21.00 uur
Bij voldoende animo wordt de les Step vast op ons lesrooster gezet. Momenteel ronden een aantal
enthousiaste dames de cursus Step af. Lijkt jou deze les ook leuk? Kom dan zeker een keer een
proefles volgen en wie weet doe jij straks enthousiast mee met de Steples o.l.v. Isabelle op
maandagavond van 20.00-21.00 uur.
Peuterdans op woensdagochtend
De Peuterdans op woensdagochtend is inmiddels vol, echter blijkt dat woensdagochtend toch een
fijne dag is om te dansen, dus spelen wij hier graag op in! Leuk! Vanaf woensdag 18 maart starten wij
met een extra Peuterdans op woensdagochtend van 10.30-11.15 uur olv Mandy. Proefles plannen? Dit
kan je snel en gemakkelijk inplannen via https://mijn.dansja.nl/Proefles of stuur een bericht.
Workshop (groot)ouder en kind Zumba
Na het succes van de workshop (groot)ouder en kind streetdance begin februari volgt er nu een
(groot)ouder en kind workshop Zumba o.l.v. Nikla. Op zaterdag 4 april 2020 van 12.00 uur tot 13.00
uur kan je swingen op zomerse klanken. Lijkt dit jou leuk om met jouw (klein)dochter of (klein)zoon te
doen, geef je dan op via www.dansja.nl/inschrijven. Deze workshop kost € 12,50 per koppel en gaat
door bij minimaal 5 koppels. Leeftijd vanaf 6 jaar.

Hulpmoeders gezocht
De planning hulpmoeders voor de eindvoorstelling is helaas
nog niet rond. We schieten wel al aardig op, maar kunnen
zeker nog hulp gebruiken. Lijkt jou het leuk om achter de
schermen op een groep te staan, geef je dan zeker op! Je kan dan een mail sturen naar
hulpouder@dansja.nl en vermeld hierbij jouw naam, welke show c.q. voorstelling je wilt helpen en de
naam/groep van jouw dochter/zoon.
Danskledingwinkel Just4Dance komt naar DANSJA
Wij hebben een fijne persoonlijke samenwerking met danswinkel Just4Dance. De eigenaresse Tilly
komt op woensdag 15 april 2020 van 16.00 uur tot 18.00 uur weer met verschillende maten pakjes,
rokjes, panty’s, schoentjes en sneakers naar onze dansschool zodat er gepast kan worden. Heb jij nog
iets nodig? Bijvoorbeeld een artikel van onze kledingvoorschriften voor Klassiek Ballet, nieuwe
danssneakers of nieuwe voetjes voor Modern? Dan ben je welkom om langs te komen. Het is
mogelijk om te pinnen. Neem alvast een kijkje op https://www.just4dance.nl/
Samenwerking OneFit en Sportcadeaukaart CHAMP
Sinds kort hebben wij een samenwerking met OneFit en Sportcadeaukaart CHAMP. Members van
OneFit kunnen bij DANSJA gaan sporten/dansen en zo kunnen ze kijken of dit ook de les is die bij ze
past. Ben jij in bezit van een sportcadeaukaart CHAMP? Dan kan je met dit tegoed sporten/dansen bij
DANSJA. Wij vinden het leuk om te verbinden, dus op deze manier dragen we weer een steentje bij.
Spaarkaart
Vanaf maandag 3 februari hebben alle volwassenleden een spaarkaart ontvangen. Met deze
spaarkaart kunnen de leden d.m.v. verschillende 'opdrachten' stempels verzamelen en zo sparen voor
iets leuks. Heb jij nog geen spaarkaart ontvangen en sport/danst jij wel bij ons, geef dit dan even aan
bij jouw docente. Sparen is leuk!
Community building
Zoals je weet vinden wij het fijn, waardevol en leuk om te verbinden. Verbinden binnen IJsselstein,
verbinden met partners, verbinden van onze leerlingen/leden, want ja... samen sta je sterker en is
alles écht leuker! ;-) Na een mailconversatie tussen een moeder van een van onze leerlingen en mij
bood zij haar hulp aan om te kijken of het haalbaar is een online platform te starten waar ouders en
leerlingen onderling verbonden kunnen worden, stuk community building. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het uitwisselen van liedjes waarop wordt gedanst in de lessen, doorverkopen/weggeven van
dans(ja)kleding, kostuums voorstelling onderling regelen, hulp mbt halen/opbrengen van kids naar
DANSJA, etc. Ik ben op zoek naar 3 of 4 personen die het leuk vinden om een keer aan tafel te zitten
en te kijken hoe we dit kunnen neerzetten. Het gaat in eerste instantie om 1 avond brainstormen
(dag/tijd overleg), daarna het opzetten van het platform, en als dat eenmaal loopt/draait dan hoeft er
alleen een 'oog opgehouden' te worden. Note: als je wel wilt helpen, maar je hebt hier geen verstand
van dan ben je alsnog zeker wel welkom! Al doende leer je het vast ;-) Lijkt het jou leuk om hierbij te
helpen? Wil je dit dan uiterlijk 8 maart laten weten?
Mijn.dansja.nl
Iedere leerling heeft een eigen persoonlijke pagina (https://mijn.dansja.nl/). Op deze persoonlijke
pagina kan je veel administratieve zaken zelf regelen, zoals onder andere het doorgeven van
afmeldingen. Op deze manier komt het het snelst bij de docent terecht. Andere dingen die je via
mijn.dansja.nl kan regelen zijn: administratieve wijzigingen doorgeven (o.a. aanpassen mailadres of
bijvoorbeeld het toevoegen van een tweede/derde mailadres), een extra proefles aanvragen, facturen
inzien, nieuwsbrieven, correspondentie van DANSJA, overzicht van de te volgen les(sen), een bericht

sturen naar DANSJA en ook vind je er een agenda met de
aankomende evenementen.).Zeker de moeite waard dus om
eens een kijkje te nemen! Tip: sla de website op als app op je
telefoon zodat afmelden binnen mum van tijd is gebeurd.
Wist je dat
• juf Nathalie M. momenteel op meerdere basisscholen danslessen geeft aan de groepen 4 en
5? Dit vanuit Kunst Centraal voor het project Cultuuractief.
• meester Tristan actief was tijdens Kindercarnaval in sporthal IJsselhal?
• de ballerina-dag een super geslaagde middag was?
• de cursus Yoga op maandagochtend bijna van start gaat? Heb je interesse? Geef je dan snel op
en begin de week ontspannen.
• wij nog op zoek zijn naar stoere vaders voor onze Daddy les op dinsdag van 21.00-22.00 uur.
Ken of ben jij iemand die dit leuk vindt? Laat het weten ;-)
• Zumba Low op paaszaterdag wél door gaat? Doe dus lekker mee!
• er nog maar 4 plekjes zijn voor het danskamp?
• wij binnenkort weer paaseitjes verzorgen bij de koffie/thee? Wij houden van gezelligheid ;-)
• wij ook dit jaar weer een optreden verzorgen tijdens Koningsdag?
• er fanatiek wordt gespaard door de volwassenen die in het bezit zijn van een stempelkaart?
• juf Mandy ook in maart weer een cursus Jumping geeft voor leerlingen van OBS 't Kasteel?
• wij op zondag 8 maart met onze selectieteams voor het eerst meedoen aan een
danswedstrijd?
• wij op zondag 8 maart tussen 13.30-15.30 uur op zoek zijn naar hulpmoeders die kunnen
opvlechten en/of het leuk vinden de meiden van de selecties te voorzien van make-up voor
hun eerste danswedstrijd?
• wij de peuterdans (groot)ouder & kind op vrijdagochtend hebben vervroegd? Dit omdat het
voor sommige kinderen net te laat op de ochtend was in verband met hun broodje eten en
middagdutje. Vanaf vrijdag 6 maart is de (groot)ouder & kindles van 10.30-11.15 uur. Kom jij
ook een keertje dansen?

AGENDA
Maandag 2 maart 2020

Start kaartverkoop eindvoorstelling

Maandag 2 maart 2020

Start cursus Yoga (6 weken)

Zondag 15 maart 2020

Sport Festival

Maandag 16 maart 2020

Start cursus Coretraining (4 weken)

Vrijdag 20 maart 2020

Workshop Fusion 12+

Donderdag 2 april t/m woensdag 8 april 2020

Pasweek

Zaterdag 4 april 2020

(Groot)ouder & kind workshop Zumba

Vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020

Geen dans- en sport lessen ivm Pasen

Zaterdag 11 april 2020

Zumba Low gaat wel door

Woensdag 15 april 2020

Danskledingwinkel Just4Dance bij DANSJA

Zaterdag 18 april 2020

Generale repetitie

Zaterdag 16 mei en zondag 17 mei 2020

Eindvoorstellingen Theater Aan de Slinger

Vrijdag 19 juni t/m zondag 21 juni 2020

Danskamp
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