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De jubileumweek is alweer voorbij. Wij hopen dat alle leden net zo genoten hebben als de
organisatie; de docenten en werkgroep. Alle activiteiten waren een geweldig succes.
Iedereen bedankt voor de inzet en aanwezigheid.
Volgend seizoen
De groepsindeling voor komend seizoen is bekend en dit zal door middel van een briefing,
bekend worden gemaakt vanaf 15 juni.
Komend seizoen zullen groep 5 en groep 6 worden samengevoegd. Dit heeft te maken met
het aantal dansers per groep en de leeftijden. De docenten lichten dit zelf ook aan de
dansers toe.
Helaas komt de HipHop/Streetdance les voor de oudere dansers te vervallen. Inmiddels zijn
de dansers op de hoogte gebracht door Valery en hebben hier een brief over ontvangen.
De jongste groep zal wel doorgaan.
Ter vervanging van de HipHop/Streetdance les wordt er een combinatie uur aangeboden,
waarin afwisselend in blokken lessen techniek, Modern en HipHop/Streetdance worden
aangeboden. Minimum leeftijd hiervoor is 13 jaar.
Indien je geïnteresseerd bent, zou je dit dan aan Chantal Grootjen via de e-mail kenbaar
kunnen maken? chantalgrootjen@hotmail.com
De lessen worden betaald per half jaar. Net als de andere lessen, is dit een “pakket” waar je
lid van wordt. Vanaf 31 augustus is het mogelijk om in te stromen en je ontvangt dan ook
het aanmeldformulier.
Helaas gaat Jeroen van de Ven de Breakdance verlaten. De dansers zijn hierover op de
hoogte gebracht. Wij verwelkomen Erwin Reimert die volgend seizoen Jeroen zal vervangen.
Inschrijving
Inschrijven voor de technieklessen (voor Point en Puur) en de combinatielessen, is mogelijk
vanaf 31 augustus, dan zullen hier ook de aanmeldformulieren voor uitgedeeld worden.
Kamp
18, 19 en 20 september gaan we weer op kamp. De kampbrief wordt ook vanaf 15 juni
uitgedeeld.
Einde seizoen
De laatste lessen van dit seizoen zijn op vrijdag 26 juni.
Op maandag 31 augustus starten de lessen voor het nieuwe seizoen.

