BALLET&DANCESTUDIO DORRIS TITULAER
Hoogstraat 12
5911 HX Venlo
Tel. 077-351 25 88

www.balletendancestudiodorristitulaer.n
l
balletstudiodorristitulaer@live.nl
Teaching Member ROYAL ACADEMY of DANCE
Balletopleiding voor Amateurs en Professionals

Lessen in:
Peuter/Kleuterdans
Kinderdans
Klassiek ballet
Streetjazzdance
Funky Westend Jazz
Modern jazz/Contemporary
Hiphop
Zumba
Pilates

Nieuwsbrief 2: November 2013
Voor alle leerlingen die zelf hun e-mail ontvangen.
Zorg dat je ouders deze Nieuwsbrief ook lezen, aangezien er ook voor hen belangrijke
informatie in staat. Alle Nieuwsbrieven zijn overigens ook te vinden op onze website.

Aan alle leerlingen en ouders,
Data op de kalender
11-11-2013 tot 16-11-2013

Januari 2014
16-03-2014
Mei 2014
Juni 2014
15-06-2014

Openbare lessen. Deze kunnen door iedereen bezocht worden.
Houdt er rekening mee dat als er meer dan 15 leerlingen in een
groep zitten, er maar 1 gast per kind kan komen kijken.
Openbare lessen, dan wordt tevens bekend gemaakt welke
leerlingen kunnen deelnemen aan de grade examens
danst de showgroep i.s.m. Sempre Avanti in theater de
Maaspoort.
Kinderexamens
Beroepsexamens in Antwerpen bij het ballet van Vlaanderen
Eindpresentatie Domani, Venlo

Lessen
Er zijn geen pauzes in lessen van een uur, het is dan ook niet nodig om leerlingen drankjes mee
te geven. Bij lessen die langer zijn kunnen leerlingen wat water drinken, geef ze geen
energydrankjes, yoghurtdrankjes e.d. mee. Hier mogen ze niet de zaal mee in.
Probeer aub niet te bellen tijdens de lessen.
De deur is 20 minuten vóór aanvang van de lessen geopend. Houdt hier rekening mee als u uw
dochter brengt.
Bestellen balletkleding
Op 16 november 2013 zal de laatste bestelling in Engeland voor balletkleding voor dit jaar
gedaan worden. Indien u nog wat wilt bestellen dit graag tijdig doorgeven.
Denk er aan dat Sint & Piet hier ook hun inkopen kunnen doen!
Danskleding en haar
Zorg er voor dat Uw dochter gepaste kleding zoals voorgeschreven is draagt, en een knot vanaf
grade 4.
Lees aub het reglement van onze school goed door.
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Het is jammer als er foto’s gemaakt en gefilmd wordt tijdens de les en Uw dochter hierdoor
even aan de kant moet staan.
3 Jarigen t/m Primary
Grade 1 t/m 3
Grade 4 & 5
Vanaf Inter Foundation

Rose
Lavendel
Donkerrood
Zwart

Openbare lessen
Van 11-11-2013 / 16-11-2013 zijn er openbare lessen. U bent dan van harte welkom om bij de
lessen te komen kijken.
Houdt er rekening mee dat bij de groepen peuters, kleuters 4 en kleuters 5 maar één persoon
toegestaan is om te komen kijken. Indien meerdere personen willen kijken is het mogelijk dat
nog één persoon op zaterdag 23-11-2013 komt kijken.
Vanaf grade 1 t/m 8 zijn caractereschoenen nodig. Deze kunnen tijdens de openbare lessen
gepast en besteld worden.
Cursus RAD
Van 31-10-2013/04-11-2013 ben ik naar Antwerpen voor een cursus van de RAD.
Alle lessen zullen worden vervangen in deze periode behalve de les op dinsdag 05-11-2013 van
10:30-11:30 uur. Deze les wordt ingehaald op dinsdag 03-12-2013.
Zaterdaglessen
Het is bij de zaterdaglessen 3,4 en 5-jarigen niet toegestaan dat er meer dan 1
verzorger/hulp per leerling in de kleedkamer aanwezig is. Graag jullie aandacht hier voor.
Lesgeld
Het lesgeld dient vooruit te worden betaald, dus niet aan het einde van het kwartaal.
Wanneer de kinderen een vergoeding krijgen via het cultuurfonds, dient U dat zelf aan te
vragen bij de intermediaire op school, d.w.z. dat U wel verantwoordelijk blijft.
Wijzigingen doorgeven
Wilt u aub uw e-mail- en adreswijzigingen per mail doorgeven?
Mijn eimailadres is: balletstudiodorristitulaer@live.nl
Mijn mobiele nummer: 06-54958383.

met veel dansgroetjes
Dorris, Demian, Vivian, Nina en Ricky
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