
 
 
 

 
Nieuwsbrief oktober/november 2021     
 
Zo… Het seizoen is gestart, en hoe?! Voor mij, Mandy, was dat anders dan gedacht, want op vrijdag 27 augustus is 
onze kleine man Tijn al geboren. Hij zou er namelijk eigenlijk pas begin oktober zijn. Momenteel genieten wij thuis 
lekker van het gezinnetje en doen we af en toe een extra powernap       In januari zien jullie mij weer terug op de 
lesgeefvloer. Gelukkig kan dat ook zeker, want het team draait de dansschool momenteel super goed! Een super fijn 
gevoel en zeker iets om trots op te zijn! Ik wil iedereen bedanken voor de vele lieve berichtjes, kaartjes en cadeautjes! 
Super lief en attent! In deze nieuwsbrief lees je onder andere over de kijklessen, korte cursus maand (voor alle 
leeftijden) en de ballerinamiddag in de herfstvakantie. Veel leesplezier! 
 
NOVEMBER IS CURSUSMAAND 
In de maand november bieden wij een aantal korte cursussen aan! Waarom? Gewoon omdat wij dat leuk vinden! 
Wil je kennis maken met ons? Op zoek naar een extra les? Of juist iets nieuws proberen? Gewoon even een extra les 
volgen? Dan is dit je kans! De korte cursussen die we aanbieden zijn: 
 

• TikTok 7+ - Dinsdag 18.00 uur - 19.00 uur (deze cursus gaat door bij minimaal 8 aanmeldingen) 

• Pilates (volwassenen) - Dinsdag 19.00 uur - 20.00 uur 

• Peuterdans (leeftijd 2+) - Woensdag 9.45 uur - 10.30 uur of zaterdag 10.00 uur - 10.45 uur 

• Klassiek Ballet (leeftijd 9+ & 12+) - Woensdag 17.00 uur - 18.00 uur & woensdag 18.00 uur - 19.30 uur 

• Jumping - dansen op trampoline (leeftijd 6+) - Donderdag 17.00 uur - 17.45 uur  

• Modern/Jazz Tieners/Volwassenen (intermediate) - Donderdag 20.00 - 21.00 uur 

• HIIT – High Intensity Interval Training (volwassenen) - Donderdag 20.00 - 21.00 uur 

• Urban (leeftijd 11+ & 15+) - Vrijdag 17.45 uur - 18.45 uur & vrijdag 19.30 uur - 20.30 uur 

De cursussen vinden plaats op de desbetreffende dag in de maand november. Een cursus kost € 25,00, ongeacht 
welke cursus je volgt. Ook als je geen lid bent kan je deelnemen, dus geef je snel op! Meer informatie of opgeven 
kan via info@dansja.nl 
 
BALLERINA-MIDDAG WOENSDAG 20 OKTOBER 2021 
Op woensdag 20 oktober 2021 van 13.15 uur tot 15.45 uur organiseren wij voor de derde keer een 
ballerina-middag. Deze middag is voor iedereen die van ballet houdt. Deze middag volg je natuurlijk 
echte klassiek balletlessen en maken we een Klassiek Ballet dans. Daarnaast is er informatie over 
ballet d.m.v. boeken, foto’s, kleding etc., gaan we knutselen en kan je eventueel een quiz/spel 
doen. De kosten voor deze middag zijn € 4,00 per kind en niet-leden zijn zeker ook welkom. Heb jij 
zin om in de herfstvakantie aan deze leuke activiteit deel te nemen? Meld je dan aan via 
juliet@dansja.nl (o.v.v. naam en leeftijd). De ballerina-middag is voor iedereen van 4 t/m 12 jaar.  
 
GROTE CLUB ACTIEp 
Zoals jullie weten, doen we ook dit jaar weer mee met de Grote Club Actie. Ons doel dit jaar is om  
€ 5.000,- op te halen. Op dit moment hebben we ongeveer 48% van ons doel behaald. Super tof, 
maar hoe leuk zou het zijn als we ons volledige doel kunnen behalen?! Laten we proberen met z’n 
allen nog meer loten te verkopen  De helft van het geld dat we ophalen, leggen we bij onze 
jubileumvoorstelling ‘de 10!’. Van de andere helft zullen we nieuwe sportattributen kopen. 
Wanneer je loten verkoopt via het lotenboekje, wil je er dan op letten dat de koper zijn gegevens 
duidelijk invult? Wanneer iets onleesbaar is, kan het zijn dat we dat lot niet kunnen invoeren, wat 
natuurlijk super jammer is. Mocht je een lotenboekje vol hebben of geen loten meer gaan verkopen,  
lever het boekje dan zo snel mogelijk in bij de balie of jouw docent, zodat wij de loten voor je kunnen  
invoeren. De lotenboekjes moeten in ieder geval vóór maandag 15 november 2021 worden ingeleverd.  
Succes allemaal en heel erg bedankt voor al jullie inzet tot nu toe! 
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EINDVOORSTELLING 2022p 
Zullen we dit seizoen dan toch eindelijk wel weer mogen afsluiten met een knallende 
eindvoorstelling in het Theater Aan de Slinger in Houten? Daar zetten wij wel vol op in! Daarom 
vragen wij jullie om een groot kruis in de agenda te zetten op zaterdag 14 en zondag 15 mei 2022! 
Helaas weet niemand wat Corona doet, maar ook dit jaar gaan wij wel weer alle voorbereidingen 
treffen! 
 
GENERALE REPETITIE EINDVOORSTELLINGp 
Zoals je in het vorige bericht hebt kunnen lezen, gaan wij hopen dat de eindvoorstelling volgend jaar wel door zal 
gaan. We moeten ons jubileumjaar toch goed kunnen afsluiten ;-). Ook dit seizoen doen we weer een generale 
repetitie een aantal weken voor de eindvoorstelling. Noteer zaterdag 2 april 2022 alvast in jouw agenda. T.z.t. 
ontvangen jullie meer informatie in een aparte informatiemail.  
 
TIPI-SLAAPFEESTJEp 
Op zoek naar een tof en uniek kinderfeestje? Dan is het tipi-slaapfeestje echt iets voor jou! Het 
tipi-slaapfeestje kan bij ons in de studio gehouden worden, want hoe tof is dat feestvieren en 
slapen in de dansstudio! Of vier het tipi-feestje thuis en haal het thuis-pakket bij ons op. Dit 
wordt een feestje om nooit meer te vergeten. Er staan al wat feestjes gepland, dus wacht niet te 
lang met informeren. Meer ontvang je via ilse@dansja.nl 
 
WOENSDAG BALLETDAG 
Woensdag is balletdag bij DANSJA! Heb jij altijd wel een keer een pirouette willen maken of droom jij van dansen op 
spitzen? Doe dan zeker een keer een proefles op de woensdag bij juf Juliet.  
 
15.15 uur Kleuterballet 4+ 
16.00 uur Klassiek Ballet 6+ 
17.00 uur Klassiek Ballet 9+ 
18.00 uur Klassiek Ballet 12+ en spitzen  
 
Opgeven voor een proefles ballet, kan via https://mijn.dansja.nl/Proefles 
 
KIJKLESSEN 
Van maandag 8 november t/m zaterdag 13 november zijn er weer kijklessen. Dit houdt in dat je 2 personen 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.  
 
Wist je dat:p 
 

• wij van 18 oktober t/m zaterdag 23 oktober geen danslessen hebben i.v.m. de herfstvakantie? De 
sportlessen gaan wel door.  

• wij op 29 oktober 2021 starten met een 8-weekse cursus peuterdans. Dit is i.s.m. kinderdagverblijf Purkie. 

• juf Juliet, weer in samenwerking met school ’t Kasteel, deze keer een naschoolse activiteit Klassiek Ballet 

gaat verzorgen? 

• wij ook bartegoed hebben? Supermakkelijk voor als je een keer jouw drinken en portemonnee vergeten 
bent. Je koopt een bartegoed van € 5,00 of € 10,00 bij de gastvrouw en dit tegoed wordt op jouw lidnummer 
(of dat van jouw kind) gezet en zo kan je altijd wat te drinken of eten kopen. Ideaal dus! 

• afmelden voor een les heel makkelijk gaat via https://mijn.dansja.nl. Zo is de docent altijd op tijd op de 
hoogte, als een leerling niet aanwezig is in de les.  

• als je een 2e les bij DANSJA volgt, dan 20% korting (op de goedkoopste les) krijgt? 
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Wil je ook sponsor worden? Dan kan al vanaf € 50,00 per jaar. Meer info? Neem contact met ons op via 
info@dansja.nl 
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GOEDE VRIENDEN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


