
 

Nieuwsbrief  Oktober 2015 

Beste danseressen, ouders en verzorgers, 

We hebben weer leuke nieuwtjes die we graag met jullie willen delen. 

Optreden: 

Wanneer Waar Groep(en) 

Zaterdag 16-01-2016 Verkuskop Moesel Jellybeans & Happy Feet 

Zondag 07-02-2016 Grote optocht Alle groepen 

Maandag 08-02-2016 Kinderoptocht Alle groepen 

Zondag 01-05-2016 Internationaal kinderfeest Volgt nog  

Zondag 26-06-2016 Uitvoering Alle groepen 

Let op: overige informatie volgt t.z.t.  

Carnaval: 

Zoals jullie allemaal weten doen wij dit jaar met z’n alle mee met de kinder en grote optocht. Esther 

en Iris zullen een inschrijfformulier verstrekken in de les waar je, je op kan geven. Uiteraard gaan we 

ervan uit dat iedereen hier bij kan en wilt zijn zodat we met z’n alle er een spetterende dag van 

maken!  

 

Aan alle ouders en verzorgers willen wij vragen wie ons met het carnaval project wilt helpen, denk 

aan het verzorgen van kleding, het maken van borden en overige taken.  

Winnaar slagzin: 

Bedankt voor alle leuke slagzinnen die jullie hebben toegestuurd. We hebben een gedeelde eerste 

plaats, er worden twee slagzinnen gebruikt.  

Plaats Slagzin Bedacht door 

3e 40 joar Release det betekendj fiesten als ein biest  Vivian van Hoef – Bende van Ellende  

2e Noa os 40 joarig dansendj bestoan loatte vea os dit joar hielemoal goan  Wendy Janssen – Tequila Boomers 

1e 40 joar Release det verdientj de ierste pries Manon Tobben – Bende van Ellende 

1e  Dansschoel Release bestiet 40 joar, det wirdj fieste als wildje bieste!  Tessa Verkennis – Happy Feet 

 

Member get Member: 

In de nieuwsbrief van September hebben we het al aangekondigd, we gaan een member get member 

actie houden. Dansjuf Esther en Iris zullen de member get member brieven uitdelen in de dansles.  

De actie zal duren tot week 46. Let wel de proeflessen gaan direct in vanaf de opgeefdatum.  

 

Komt er een vriend(in), klasgenootje, kennis, neefje of nichtje en ga zo maar door 4 proeflessen 

volgen bij Dansstudio Release en wordt hij/zij daarna lid dan ontvang JIJ een Nationale Bioscoopbon! 

Alle informatie staat in de member get member brief.  

 

Herfstvakantie: 

Er zijn geen lessen van 26-10-2015 tot 01-11-2015 

 

Speciale les: 

28-11-2015 zal er een leuke Sinterklaasles zijn van 10.00 tot 12.00 uur voor Jellybeans en Happy Feet.  


