NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2019
TERUGBLIK GEZAMENLIJKE UITVOERING
Op 13 juli jl. heeft onze gymnastiek- en dansuitvoering plaatsgevonden.. De zaal van
Sporthal de Klipper was speciaal voor de uitvoering op feestelijke wijze aangekleed
vanwege het thema “Reis door de tijd”.
De leiding en leden hebben ’s middags en ’s avonds goed hun best gedaan en uit de
reacties te horen heeft het publiek genoten. Iedereen kan terugkijken op een zeer
geslaagde dag.
Het bestuur bedankt de leiding, hulpleiding, bouwers, sponsoren en overige
vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt om deze geweldige uitvoeringsdag te
kunnen organiseren.

INLOOPLESSEN DANS
De danslessen kunnen nog nieuwe leden gebruiken. Daarom is er op donderdag 10
en vrijdag 11 oktober een vrije inloop bij de danslessen van Dagmar.
Op donderdag 10 oktober vinden de lessen plaats in de spiegelzaal van
sporthal de Klipper.
De eerste les is Urban van 19.00 tot 20.00 uur
De tweede les is moderne dans van 20.00 tot 21.00 uur.
De leeftijd voor beide groepen is vanaf ca. 15 jaar.
Op vrijdag 11 oktober zijn de lessen in het Carillon.
Van 14.30 tot 15.30 uur dansen de leden vanaf 5 jaar tot 8 jaar.
Van 15.30 tot 16.30 uur dansen de leden van 9 tot 12 jaar
Van 16.30 uur tot 17.30 uur dansen de leden van 13 tot 16 jaar.
Weet je nog iemand die graag zou willen dansen, vertel dit dan door!

SPRINGDAG
Op woensdag 23 oktober a.s. vindt de springdag weer plaats. Alle leden van 6 jaar
en ouder hebben hier inmiddels een mail over gekregen. Het bestuur wenst de leden
alvast veel plezier toe deze dag!

AGENDA
Inlooples dans:
Springdag:

10 & 11 Oktober 2019
23 Oktober 2019

VAKANTIES 2019/2020
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede vrijdag/ Pasen
Meivakantie:
Hemelvaart:
2e pinksterdag:
Zomervakantie:

21-10-2019 t/m 27-10-2019
23-12-2019 t/m 05-01-2020
24-02-2020 t/m 01-03-2020
10-04-2020 t/m 13-04-2020
27-04-2020 t/m 10-05-2020
21-05-2020 en 22-05-2020
01-06-2020
20-07-2020 t/m 30-08-2020

