Beervelde,5 december 2016
Hey swingende supersterren,
Ondertussen is ons dansjaar alweer een heel eind gevorderd.
Tijd om een tussentijdse nieuwsbrief te bezorgen waarin we een aantal mededelingen willen meegeven.

Op dit moment hebben we 185 dansers tussen 3 jaar en 15 jaar bij de Dancing Kids. Zowel Valèrie, Wendy
als Yacine zijn hierover heel enthousiast.
Ook de Diva’s zijn dolenthousiast met hun clubje van 36 onder leiding van Valèrie.
En de 14 sporters geven wekelijks alles tijdens de momenten bij Hanne.
Dat maakt dat we dit jaar als dans/sportvereniging alweer gegroeid zijn tot een organisatie met 235 actieve
leden! Daarmee overschrijdt de Dancing Kids voor de eerste keer de kaap van 200 leden!
Daarom … allen hartelijk dank voor het vertrouwen in onze organisatie.
Graag willen we via deze nieuwsbrief wat aandachtspunten meegeven en wat wijzigingen in het wekelijkse
schema. Agenda’s in de aanslag dus …
Kinderdansgroepen juf Valèrie
 We weten het al langer … en hebben er leren mee leven …  … juf Valèrie
heeft af en toe zo van die ideetjes waar je op het eerste zicht van denkt … wat
is dat … maar wat uiteindelijk steeds super blijkt te zijn. Wel … ze heeft zo
weer een ideetje! Op zaterdag 24 december 2016 wil ze een massadansles
geven met al haar groepen samen ( 1e tem 6e leerjaar) Ook de groepen die op
maandag dansen, mogen, indien ze dit willen, aansluiten voor een extra les!
Deze les zal doorgaan van 10.00u tot 11.30u. Dat wil zeggen dat op die dag de
normale dansuren vervangen worden door dit moment! Maar … er is nog
meer … Tijdens deze les willen we graag dat iedereen verkleed in het thema
KERST naar de les komt! Engeltjes, kerstelfjes, kerstbomen, kerstballen,
slingers, … alles is welkom! Wij kijken er in elk geval al naar uit!
Kleuterdansgroepen en Dancing Crew juf Wendy
 Ook zij worden tijdens hun laatste les voor de vakantie verkleed in het thema KERST verwacht! Dit
op de normale dansuren op woensdag 21 december 2016.
 Door omstandigheden kon een tijdje geleden de dansles niet doorgaan en werd een vervangles
vastgelegd op woensdag 28 december 2016. Deze les kan dan echter NIET doorgaan wegens de
onbeschikbaarheid van de zaal. Deze les zal verplaatst worden naar een extra les op woensdag 14
juni 2017. Jullie worden hier kort voordien nog per mail van op de hoogte gebracht.
BREAKgroepen Yacine
 Ook zij worden tijdens hun laatste les voor de vakantie verkleed in het thema KERST verwacht! Dit
op de normale dansuren op zondag 18 december 2016.
DIVA Dance juf Valèrie
 Ook zij worden tijdens hun laatste les voor de vakantie in KERST-outfit naar keuze verwacht! Dit op
het normale dansuur op donderdag 15 december 2016

Algemene mededelingen voor ALLE groepen …
 Probeer steeds tijdig in de les te zijn zodat de les niet onderbroken hoeft te worden. Graag ook de
kinderen tijdig afhalen na de les.
 Mogen we nogmaals vragen om gepast schoeisel te dragen tijdens de lessen en lange haren in een
staartje te dragen?
 Graag, vooral bij onze jongste dansertjes, voor de les een toiletbezoek plannen. Op die manier hoeft
er tijdens de lessen niet al te veel tijd verloren te gaan.
 Zoals reeds vermeld ben je, als ouder/grootouder, …
tijdens de lessen niet welkom als
toeschouwer … ook niet heel eventjes… Dit leidt de kinderen af van de les en maakt het voor
sommige kinderen moeilijk om te volgen. We beseffen echter heel goed dat je graag als ouder je
eigen kind eens aan het werk wil zien … dat kan!
o We voorzien openklasmomenten in de week van 13 tot 19 maart 2017. Tijdens deze
openklasmomenten ben je als ouder welkom gedurende de hele les. De lesuren zijn de
normale lesuren!
 Sommige dansers kregen nog geen sportzakje en/of T-shirt. Het aanvullen van onze voorraden
heeft wat vertraging opgelopen wegens leveranciersproblemen … We volgen dit echter verder op
en proberen zo snel als mogelijk iedereen van een T-shirt en/of sportzakje te voorzien.
 Op het einde van vorig dansjaar deden we met onze groep mee aan de wedstrijd “Wij zijn goed
bezig”. We wonnen in onze categorie ook de hoofdprijs die de laatste les uitgereikt werd. Een
waardebon van €250 in de winkel Decathlon! Wij willen heel graag investeren in de aankoop/of
maken van een tweede dansspiegel aangezien we toch behoorlijk grote groepen hebben en we het
belangrijk vinden dat de dansers zichzelf ook aan het werk
zien. Zo’n dansspiegel kost echter heel wat geld en verkopen
ze jammer genoeg niet in Decathlon! Daarom zouden we
graag onze waardebon verkopen aan geïnteresseerden om
op die manier deze €250 in een spiegel te kunnen investeren.
Indien er onder jullie zijn die ons hierbij willen helpen en
binnenkort een aankoop van en fiets, kleding, … plannen bij
Decathlon en daarvoor onze waardebon willen overkopen,
dan horen wij dat heel graag. (mail@dancing-kids.be ) De bon is geldig tot en met 23/10/2017.
Indien nodig willen we bekijken of we deze bon in schijven kunnen laten opsplitsen. Dank om dit
eens te bekijken!
 Zoals eerder vermeld kunnen we dit dansjaar niet meer terecht in Lokeren voor onze 2-jaarlijkse
Dance Happening. We blijven dit zeer jammer en frustrerend vinden en hebben er alles aan gedaan
om dit jaar toch nog een Happening te kunnen organiseren. Dit is echter niet gelukt. Maar … voor
volgend dansjaar 2017-2018 hebben we een nieuwe locatie kunnen vastleggen en zijn we dan ook
blij jullie te kunnen melden dat de Dance Happening 2017-2018 zal doorgaan in het weekend van 5
en 6 mei 2018. Dit kan alvast in de agenda met stip genoteerd worden! Meer info volgt
vanzelfsprekend later …
 Alle nieuwsbrieven, lesdata en andere info kan je terugvinden op onze website
www.dancing-kids.be of via de facebookpagina https://www.facebook.com/dancingkidsbeervelde
 Mailen kan steeds naar mail@dancing-kids.be
Zo, iedereen is weer volledig op de hoogte van alle nieuwtjes binnen Dancing Kids land …
Rest ons alleen nog om sommigen onder jullie veel sterkte te wensen tijdens de
komende examenperiode en iedereen nadien een deugddoende vakantie, een gezellige
feesttijd en een goede start van 2017 toe te wensen!
Werkgroep Dancing Kids, Ouderraad de Sprankel

