Beervelde, september 2016
Hey swingende supersterren, dansers en sporters
Het nieuwe schooljaar is van start gegaan, ons dans/sportjaar dus ook.
We zijn blij jullie allemaal opnieuw te mogen verwelkomen bij de Dancing Kids en hopen dat het voor
iedereen een jaartje vol dans/sportplezier wordt. Voor sommigen betekent dit een nieuwe en
spannende uitdaging, anderen zijn al meer geroutineerd. We zijn in totaal met bijna 200!
Zoals overal geldt ook bij ons ‘goede afspraken maken goede vrienden’. Daarom zetten wij graag nog
even alles op een rijtje in deze eerste nieuwsbrief.
Waar: In de gemeentelijke turnzaal, Kloosterstraat 4, 9080 Beervelde
Data en uren: op de ommezijde vinden jullie een overzichtje met data en uren voor de verschillende
groepen.
Afspraken:
 Indien je om één of andere reden niet naar de les kan komen, gelieve dan de juf/ leerkracht
te verwittigen (mailtje, sms’je of belletje):
Valèrie : valerie.burm@pandora.be of gsm 0475/94.02.61 ( KidsDance 1e tem 6e leerjaar +
DIVA Dance)
Wendy: wendy.slechten@hotmail.com of 0468/14.40.84 ( Kleuterdans + DancingCrew 12+)
Yacine: yacone86@gmail.com of 0468/25.12.49 (BREAK)
Hanne: hannesoens@gmail.com of 0472/31.47.00 (SPORT)


Gelieve uw kinderen géén kauwgum, snoep of frisdrank mee te geven. Een flesje water kan
natuurlijk wel.



Vorig dansjaar hebben we gemerkt dat niet alle ouders de begin- en einduren van de les even
nauw nemen. Mogen we jullie vragen deze te respecteren. Onze leerkrachten worden
verondersteld na het uur waarop uw kind danst, stipt met de volgende groep aan de slag te
gaan. Er is dan ook buiten de sportzaal zelf geen bewaking. Houd er ook rekening mee dat
uw kind wel verzekerd is tijdens de dansles maar niet ervoor of erna.



Ouders zijn tijdens de danslessen voor kinderen niet toegelaten. Dit omdat we merken dat de
dansers dan meer aandacht voor hun ouders hebben ipv de dansleerkrachten. En dat is nou
net wat zij heel graag hebben … veel aandacht! . Voor de kleutertjes en de kinderen van
het eerste leerjaar maken we voor de eerste les een uitzondering. We willen jullie vragen
om jullie zoon/dochtertje persoonlijk aan te melden in de les en daarna de zaal bij de start
van de les te verlaten. Er zullen naast de dansjuf ook nog een aantal Dancing Kids
bestuursleden aanwezig zijn om eventueel ‘traantjes’ op te vangen. Ervaring leert dat de
kinderen nadien meestal vlot meedansen, in tegenstelling tot wanneer ouders in de zaal
aanwezig blijven. Jullie zijn de laatste 15 min van de les wel welkom om je spruit aan het
werk te zien. Vanaf de 2e les vragen we alle ouders de danszaal te verlaten bij de start van
de les en de zaal op het einde van de les pas opnieuw te betreden wanneer de lesgever de
deur van de danszaal opent. Op die manier worden de danslessen niet verstoord.



Zorg voor de gepaste outfit! De kinderen dansen in een effen zwarte dansbroek en groene
Dancing Kids T-shirt.



Zorg voor gepast schoeisel! De dansertjes (Kleuterdans tot en met Jammers) dienen witte
turnpantoffeltjes (zoals op school) te dragen.
Voor de dansers van DanceTeam en Dancing Crew 12+ vragen we volledig zwarte
danssneakers. Dansen op blote voeten is niet toegestaan!
Geen basketschoenen of linnen hoge sportschoenen met veters (de kinderen kunnen
hiermee de enkels niet goed bewegen en dat geeft risico op blessures).



Gelieve lange haren op te steken of in een staartje te dragen en geen lange oorbellen in te
doen.



Beginnende dansers krijgen van ons, na betaling van het lidgeld (op rknr BE16 7370 0653
1274 ), hun eerste T-shirt en rugzakje gratis. Deze zullen in de week van maandag 19 tot
zondag 25 september tijdens de lessen uitgedeeld worden. Dansers die een nieuwe T-shirt
wensen zullen deze eveneens tijdens deze lessen kunnen aankopen voor de democratische
prijs van € 7. Je kan eventueel je maat reeds doorgeven per mail, dan voorzien wij je T-shirt.
mail@dancing-kids.be . Gelieve gepast geld mee te geven met uw zoon/dochter.



Voor de dansers Dancing Crew 12+ en BREAK voorzien we een andere T-shirt. Daarvoor is het
nog even wachten … we houden jullie op de hoogte …



DIVA Dance vragen we gepast schoeisel en danskledij aan te trekken. Sporters idem.



Bij heel wat mutualiteiten kan je terecht voor een gedeeltelijke terugbetaling van het
inschrijfgeld voor sportclubs. Daarvoor moet er een document door ons ondertekend
worden. Mogen we vragen deze documenten in de loop van de maand september aan ons
te bezorgen? De documenten kan je terugvinden via onze website http://www.dancingkids.be/algemene-info/tussenkomst-mutualiteiten/



Vanaf dit jaar bezorgen we jullie enkel de eerste nieuwsbrief nog op papier. Vanaf dan
zullen volgende nieuwsbrieven per mail aan jullie verzonden worden, op onze website
geplaatst worden en via facebook gepost worden. Op die manier proberen we ook ons
milieusteentje bij te dragen.



Sinds juni hebben we een volledig vernieuwde website en facebookpagina waar je alle
informatie kan terugvinden en die regelmatig aangevuld zal worden met foto’s en weetjes ….
www.dancing-kids.be en www.facebook.com/dancingkidsbeervelde

Meer info: mail@dancing-kids.be of www.dancing-kids.be
Hieronder nog eens de uren van de dans/sportlessen, voor op het prikbord of koelkast:
Zaterdag 09.00- 10.00 u - MINI DISCO (1e lj)

Maandag 17.00 -18.00 u - JAMMERS (5e lj)

Zaterdag 10.00-11.00 u - GOGO KIDS (2e lj)

Maandag 18.00 -19.00 u - DANCE TEAM (6e lj)

Zaterdag 11.00-12.00 u - JUNIOR ROCK (3e lj)

Maandag 20.30u -22.00u - SPORT (18+)

Zaterdag 12.00-13.00 u - TEEN SPIRITS (4e lj)

Woensdag 13.30 - 14.30u - INIMINIES (1e+2e klkl)

Zondag 10.00-11.00u - BREAK KIDS (beginners)

Woensdag 14.30 - 15.30u - MINI MOVE ( 3e klkl)

Zondag 11.00-12.00u - BREAK ROCKERS
( gevorderd)

Woensdag 15.30 -16.30u - DANCING CREW (12+)
Donderdag 20.00 - 21.00u - DIVA DANCE (18+)

De lessen gaan wekelijks door. DIVA Dance zijn 2 afzonderlijke lessenreeksen (……) van 11
lessen op donderdagavond. Tijdens vakantieperiodes, feestdagen en verlengde weekends
zijn er algemeen geen lessen! Een overzicht
Maandag
september 5-12-19-26

Woensdag

Donderdag

Zaterdag

Zondag

7-14-21-28

29

10-17-24

11-18-25

oktober

3-10-17-24

5-12-19-26

6-13-20-27

november

7-14-21-28

9-16-23-30

10-17-24

12-19-26

13-20-27

december

5-12-19

7-14-21

1-8-15

3-10-17-24

4-11-18

januari

9-16-23-30

11-18-25

12-19-26

14-21-28

15-22-29

februari

6-13-20

1-8-15-22

2-9-16-23

4-11-18-25

5-12-19-26

maart

6-13-20-27

8-15-22-29

9-16-23-30

11-18-25

12-19-26

april

24

19-26

1-22-29

2-23-30

6-13-20

7-14-21

10-17

11-18

mei
juni

8-15-22-29 3-10-17-24-31
12-19

7-14

1-8-15-22-29 2-9-16-23-30

……. = is ook gratis proeflesdag voor nieuwe geïnteresseerde dansers/sporters. Maak gerust reclame in je
kennissenkring

En last but not least …. Geniet ervan!
Tot op de dans/sportvloer,
De werkgroep Dancing Kids , Valèrie, Wendy, Yacine en Hanne.

