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Hallo Allemaal! 

We hopen dat iedereen een 

fijne vakantie heeft gehad en 

weer klaar is voor een nieuw 

danszzseizoen. 

 

 

 

In deze nieuwsbrief… 

» lesrooster 

» activiteiten 

» danszz!-kamp 

» dvd voorstelling 

» danskleding bestellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al onze lessen starten weer in de week van 12 september.  

De eerste paar lessen kunnen soms een beetje rommelig zijn wat 

betreft de groepssamenstellingen. Het is soms nog even 

afwachten en zoeken wie in welke groep wil dansen.  

 

Onderstaand het lesrooster waarmee we starten voor seizoen 

2016-2017. Soms kan er nog wat gewijzigd worden als blijkt dat 

er te grote of te kleine groepen ontstaan. Dit wordt dan natuurlijk 

met de betreffende groepen gecommuniceerd. 

 

Maandag Goirle:    

kleine zaal: 

 16.15-17.00 uur Hiphop-kids   (gr 4,5,6)  

 17.00-17.45 uur Hiphop 1  (gr 7-8-VO1) 

 17.45-18.30 uur  Hiphop 2  (VO 2,3,4,5,6) 

 

 grote zaal: 

 17.30-18.15 uur Boyz  (gr 5+) 

 

Riel (gymzaal):   

15.45-16.30 uur Jazz 2 (gr 7, 8) 

16.30-17.15 uur  Dansmix (gr 5, 6) 

17.15-18.00 uur Dansmix (gr 3, 4) 

 

Dinsdag Goirle:   

kleine zaal: 

15.55-16.40 uur  Kleuterdans   (3,5jr+, gr 1,2) 

16.40-17.25 uur  Klassiek ballet 1  (gr 3,4,5) 

17.25-18.10 uur  Klassiek ballet 2   (gr 6,7,8) 

18.10-18.55 uur  Klassiek ballet 3   (VO) 

 

 grote zaal: 

 16.00-16.45 uur Modern jazz 1   (gr 6,7) 

 16.45-17.30 uur  Modern jazz 2   (gr 8,VO 1) 

 17.30-18.15 uur  Modern jazz 3  (VO 2+)   

 

Woensdag Riel (leybron):   

14.00-14.45 uur:  Kleuterdans (3,5+, gr 1, 2) 
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Woensdag Alphen 

15.30-16.15 uur:  Kleuterdans (3,5+, gr 1, 2) 

16.15-17.00 uur:  Klassiek ballet  (gr 3, 4, 5) 

17.00-17.45 uur:  Predans (gr 3, 4, 5) 

17.45-18.30 uur:  Jazz 2  (gr 6, 7, 8) 

18.30-19.15 uur:  Jazz 3  (VO 1, 2) 

19.15-20.00 uur:  Jazz 3  (VO 3, 4, 5, 6) 

20.00-21.00 uur:   Modern jazz  (volwassenen) 

 

Donderdag Goirle:   

kleine zaal: 

15.55-16.40 uur  Jazz 1   (gr 5,6) 

16.40-17.25 uur  Jazz 2   (gr 7,8) 

17.25-18.10 uur Jazz 3   (VO 1, 2) 

18.10-18.55 uur  Streetjazz 3  (VO3, 4, 5, 6) 

21.00-21.50 uur  Jazz  (volw.) 

 

 grote zaal: 

 16.00-16.45 uur Predans   (gr 3, 4) 

 16.45-17.45 uur  Selectie 7+      op uitnodiging   

 

Vrijdag Goirle:   

kleine zaal: 

15.30-16.15 uur  Predans   (gr 3-4) 

16.15-17.15 uur  Selectie (10+)  op uitnodiging 

17.15-18.15 uur Selectie  (12+) op uitnodiging 

 

 grote zaal: 

 18.15-19.15 uur Selectie (14+) op uitnodiging 

 

 

  Nieuwe docent 

Vanaf dit seizoen zal Jakobijn van den Bighelaar ons team komen 

versterken. Ze heeft de dansacademie van Fontys Hogeschool 

voor de Kunsten afgerond en is gespecialiseerd in jazz en klassiek 

ballet. Jakobijn zal dan ook de balletlessen op dinsdag voor haar 

rekening gaan nemen. In de open lesweek voor de zomer hebben 

de meesten al kennis  met haar gemaakt. Wij wensen je veel 

plezier, Jakobijn! 
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Ophalen dvd’s voorstelling  

Degene die een dvd besteld 

hadden maar die nog niet 

hebben opgehaald kunnen 

deze in de eerste lesweek 

ophalen.  

DVD-video: € 10,00. 

Foto-dvd: € 4,00 

Graag gepast betalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danszzkamp herfstvakantie  

Na twee eerder te gekke danszzkampen, zal het ook dit jaar 

georganiseerd worden aan het begin van de herfstvakantie. Het 

danszzkamp is voor kinderen vanaf groep 5. In verschillende 

leeftijdscategorieën worden dansworkshops en andere leuke 

activiteiten aangeboden. Twee jaar geleden kwam Ingrid Jansen 

een workshop verzorgen en ook dit jaar hebben we een toffe 

bekende choreograaf weten te strikken! We houden jullie nog even 

in spanning over wie dat is…….  

Deelname aan het Danszzkamp kost € 85,00. We beginnen op 

zondagavond 23 oktober tot dinsdagmiddag 25 oktober. Meer 

informatie volgt na inschrijving.  

Wil je meedoen?! Schrijf je dan voor 5 oktober in door een mailtje 

te sturen naar danszz.nu@gmail.com. Er is een maximum aantal 

bedden, dus VOL = VOL. 

 

 

   Activiteiten 2016-2017 

Naast de wekelijkse lessen en het danszzkamp zijn er nog andere 

activiteiten voor alle Danszz!-ers. 

 

Sinterklaasles: voor de kleuters, predans, klassiek ballet 1 en 

dansmix gr 3/4. 

Papa-/mama les: van 7 t/m 11 november. Een week lang mogen 

alle ouders een keertje samen met hun zoon of dochter de lessen 

komen volgen. (Ja papa’s, dit min of meer verplicht.. (grapje natuurlijk) 

Je zult zien dat het leuker is dan je denkt!) (Oh, en tienermeiden en 

-jongens, ook jullie zijn verplicht een papa of mama mee te nemen! 

) 

Kijkles: De hele week van 19 t/m 23 december. Het moment voor 

ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden om te kijken wat 

we in de lessen doen. Zoals elk jaar zijn de lessen ook een beetje in 

kerstsfeer.  

Vrienden en vriendinnenles: van 9 t/m 13 januari, met uitzondering 

van de selectielessen.  

Optredens door verschillende groepen. 

Wedstrijden: voor verschillende groepen. 

Voorstelling:  17 & 18  juni zullen de jaarlijkse eindejaars-

voorstellingen weer plaats vinden in het theater Jan van Besouw.  
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Danszz!vesten 

Tijdens de voorstellingen zijn 

alle Danszz!vesten 

uitverkocht. Er zal een 

nieuwe lichting vesten 

komen die er net wat anders 

uitzien.   

We verwachten ze ergens de 

komende weken binnen te 

krijgen.. 

Kindervesten € 25,00 

Damesvesten € 30,00 

Herentrui € 30,00 

 

 

 

Tijdens onderstaand data 

zijn er geen lessen: 

24-28 okt: herfstvakantie 

5 dec: lessen gaan door! 

26dec -6 jan: kerstvakantie 

27feb-3mrt: carnavalsvakantie 

17 apr: 2e Paasdag 

24 apr-5 mei: meivakantie 

25 & 26 mei: hemelvaart 

5 jun: 2e pinksterdag 

19-23 jun: na voorstelling 

Vanaf 10 juli geen lessen meer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Lesgeld 

Het lesgeld zal er dit jaar als volgt uit zien:  

45min lessen:  € 159,- op jaarbasis en € 53,- per termijn. 

60min lessen: € 189,- op jaarbasis en € 63,- per termijn. 

50min lessen (leeftijd 18+): € 198,- op jaarbasis en € 66,-  per 

termijn. 

60min lessen (leeftijd 18+): € 228,- op jaarbasis en € 76,- per 

termijn. 

We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

FF snel een berichtje.. 

Op onze website staat het telefoonnummer van Joyce vermeld. 

Het is soms gemakkelijk en snel even gauw een appje te sturen. 

Joyce leest dat dan vaak tussen de bedrijven door, terwijl ze 

bijvoorbeeld voor haar andere baan aan het werk is. Ze kan dan 

niet direct reageren en vergeet het daarna waardoor mensen laat 

antwoord krijgen. Het verzoek is dan ook om vooral te 

communiceren via de mail of eventueel te bellen.  

 

 2e op komst 

Anouk is zwanger van ons tweede kindje. We verwachten het 

kindje in februari. Tegen die tijd zou het dus kunnen dat je Anouk 

wat minder in de lessen gaat zien. Zodra het kindje geboren 

wordt zullen de danslessen van Joyce en Anouk waarschijnlijk een 

weekje stil liggen.  

Danskleding  

Leanne van CODA-dancewear zal in onze tweede lesweek op de 

leslocaties zijn met kleding en schoentjes om te passen en 

eventueel direct te kopen. Zorg er wel voor dat je contant geld bij 

je hebt.  

Leanne zal er op de volgende tijden zijn: 

Maandag 19 sept, bij gymzaal Riel: 16.00-18.00u. 

Dinsdag 20 sept, bij de Vendelier Goirle: 15.45-18.15u 

Woensdag 21 sept, bij den Bogerd Alphen: 15.15-19.00u 

Donderdag 22 sept, bij de Vendelier Goirle: 15.45-18.30u   

 

 

Tot volgende week! 


