Nieuwsbrief Just Dance
Yesss, bijna is het zover! De show waar we zo hard voor aan het
oefenen zijn. En wat zal het weer èèn groot feest worden!
Het komt nu echt dichtbij en daarom krijgt u hierbij alle info die u
moet weten.

Tijden zaterdag 7 maart:
Als het goed is heeft iedereen 7 maart helemaal geblokt in zijn/haar agenda. Het zal voor alle leerlingen een lange
dag worden maar zeker natuurlijk ook een mega leuke dag.
Theater Swanla: Burgemeester Klinkhamerweg 86 in Zevenhuizen
Tijden:
12.00 Alle leerlingen aanwezig  De kids mogen zich melden bij de kleedkamer deur en worden hier opgevangen.
Er zullen geen ouders mee naar binnen gaan. Hierna volgt de generale repetitie. Zodra we hiermee klaar gaan we
ons klaarmaken voor de 1e show.
14.45 Deuren van de zaal open
15.00 – (+/-) 16.00
Show 1
Na show 1 mogen alle leerlingen mee naar huis (of natuurlijk zelf ergens wat eten) om even lekker wat te eten thuis.
Zij worden weer terug in het theater verwacht om 18.15!
19.15 Deuren van de zaal open
19.30 – (+/-) 20.30
Show 2
Na show 2 gaan alle leerlingen eerst naar de kleedkamer om om te kleden en hun spullen te pakken. Vervolgens
mogen zij per groep naar hun ouders. U kunt uw kind dus opwachten in de foyer/gang.

Wat mee te nemen?
-

Een boterhammetje om na de generale te kunnen eten. Iedereen krijgt van ons natuurlijk gedurende de hele
dag een snoepje, limo etc.
Kostbare spullen thuislaten. Just Dance stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies hiervan.
Zwarte basiskleding: Schoenen, legging òf panty met broekje en hemdje.
Alles zwart zonder opdruk! Ik zorg natuurlijk voor kostuums en leuke accessoires!
Graag de basiskleding al aan bij binnenkomst.

Extra lessen:
In de vakantie vervallen normaal gesproken altijd alle lessen. Tijdens de voorjaarsvakantie gaan we dit keer wel door,
omdat dit 1 week voor de show is. Dit compenseren we dan met de les na de show, die dan dus niet door zal gaan.
I.v.m. het oefenen voor de show met z’n allen, plan ik een extra les in. Ik verwacht dat iedereen hier gewoon bij kan
zijn. Mocht het echt niet lukken, meld dit mij dan van tevoren zodat ik hiervan af weet.
De lessen tot aan de show:
Maandag 10 februari & donderdag 13 februari
Maandag 17 februari & donderdag 20 februari
Maandag 24 februari & donderdag 27 februari
Maandag 2 maart & donderdag 5 maart
De lessen na de show, dus 9 maart & 12 maart, vervallen.
Extra les: Zondag 16 februari
Alle leerlingen: 15.00-16.00 Teens 1: 14.00-15.00 Teens 2: 16.00-17.00

Kaartverkoop:
Kaartjes voor de show zijn te halen vòòr of ná de lessen op maandag en donderdag en tijdens de extra les op zondag.
Verkoop start dus zondag 16 februari en verder zijn er dan de laatste 3 lessen voor de show kaartjes te koop in de
gymzaal. Zijn er na de laatste les nog kaartjes over, dan zal er ook nog voorafgaand aan de show kaartverkoop zijn
aan de deur. Kosten: €5,00 per stuk. Alleen contant te betalen!
Er zit geen max aan, u kunt dus zoveel kaartjes kopen als u wilt.

Hulpouders gezocht!
Het is goed te weten dat er de hele dag hulp aanwezig zal zijn in de kleedkamer en achter de schermen. Er is dus
continu toezicht en alle kids zijn in goede handen! Net als vorig jaar ben ik wel weer opzoek naar nog wat extra
handen. Dit gaat dan om de 2 jongste groepen. Denk aan het helpen met aankleden van de kids, laten zien waar de
wc is, lippenstift bijwerken etc. Zou u het leuk vinden om te helpen achter de schermen? Dan zie ik graag een mailtje
tegemoet! Vermeld in welke show u dan zou willen kijken en welke helpen.

Foto’s en filmpjes:
Voorafgaand aan de show en tijdens de show zullen er foto’s en filmpjes gemaakt worden.
Mocht u het liever niet hebben dat uw kind op social media geplaatst wordt, dan hoor ik dit graag zodat hier
rekening mee gehouden kan worden! Stuur een mailtje met de voor + achternaam van uw kind en in welke groep zij
zit, met een bevestiging dat foto’s waar zij op staat niet geplaatst mogen worden.

Alles compleet en wel in 1 brief. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding hiervan, neem dan gerust contact op!
Namens het bestuur van OSS BeFit
Liefs,
Manouk Heemskerk
Just Dance

M: 0642924070 | E: manoukheemskerk@hotmail.com | W: www.ossbefit.nl
Volg ons op Facebook en Instagram: Just Dance Zevenhuizen

