DANS

December 2018
Beste ouders, dansers,
Hierbij de nieuwsbrief voor december 2018 met de nieuwste updates. De kalender en
nieuwsbrieven vind je ook steeds terug op de website. Aarzel dan niet om ons te contacteren
bij onduidelijkheden!

1. Nieuws
DVD optreden CON.TEXT
Wil je graag een DVD van het dansoptreden CON.TEXT?
Geef dan je bestelling door via secretariaat@gymnasport.be met vermelding van de
naam & groep van je kind en het aantal DVD's dat je wenst te kopen.
1 DVD = 12€.
Het bedrag mag je storten op onze rekening IBAN: BE03 0682 1520 9984
De reeds bestelde DVD’s zijn onderweg.

Kerstmarkt Grimbergen
Op zondag 9 december 2018 om 15u30 staat onze jaarlijkse afspraak op de kerstmarkt
vast. Kom supporteren en laat uw decibels klinken voor show II, III, IV, VI en D!versity.

Opendeur ouders dans
Sommige groepen trakteren hun ouders op een mooie “kerst-les”. Benieuwd naar wat
uw dochter doet in de dansles, dan bent u van harte welkom om een kijkje te komen
nemen op de laatste les:
Woensdag 19/12/2018: planeetjes
Zaterdag 22/12/2018: ministars, milkyways, (laatste kwartier) en initiatie, show I (1u)
Zondag 23/12/2018: show II; zonnetjes (laatste 5 min)
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BC Strombeek
Op zaterdag 12 januari 2019 dribbelen de heren en dames van basketbal StrombeekBever Beavers hun finale tegen Grimbergen. Een spannende finale voor de
basketballers. Wij zullen met de dansgroep hun pauze entertainen met 3 van onze
groepen. Show V, Show VI en d!versity zullen hun beste “cheerbeentjes” opwarmen. Zin
in een potje basketbal met entertainment, dan bent u uiteraard van harte welkom.

Spaghettifestijn en tombola
Op zaterdag 23/02/2018 hebben wij weer ons jaarlijks spaghettifestijn in Humbeek.
Geen spaghettifestijn zonder tombola. Graag doen wij een oproep naar alle ouders
om onze tombola aan te spijzen met mooie cadeautjes voor jong en oud. De
tombolaprijzen mogen aan de trainers afgegeven worden of aan het secretariaat.
Wij danken jullie alvast voor de mooie prijzen.

2. Vakantie
Al 45 vakantiegangers gaan mee naar Hongarije. Er zijn nog maar enkele
plaatsjes vrij.
Inschrijven kan via onze website: www.gymnasport.be/vakantie-neoluna

Elke 2 jaar gaan wij met onze dansers op reis. Dit jaar hebben we gekozen voor HONGARIJE. De
vakantie gaat door van 29/07/2019 tot 09/08/2019 en is toegankelijk voor alle kinderen vanaf
het 2e leerjaar. Er kunnen maximum 50 (ingeschreven) dansers mee, dus snel inschrijven is
noodzakelijk.
Gezien wij met het vliegtuig gaan, hebben wij nog geen definitieve prijzen ontvangen. Wij
nemen een richtprijs van 650 euro (50 euro korting voor zusjes). Let op: dit kan nog wijzigen.
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3. In de agenda





Zondag 09/12/2018: Kerstmarkt Grimbergen
Zaterdag 15/12/2018: Gymgala (inschrijvingen zijn afgesloten)
Zaterdag 12/01/2018: BC Strombeek met optreden dans
Zaterdag 23/02/2018: spaghettifestijn

Succes aan al de kinderen die in de examens zitten!!!

Aarzel niet om ons te contacteren in geval van vragen!
Veel dansplezier en alvast een prettige kerstvakantie!
Leen, Sylvie, Kaat, Eshly, Lies, Sofie, Heleen, Nele, Sietse, Ysaline, Yarno en Reyhan
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