NIEUWSBRIEF
Dansschool IJsselmonde
Maart 2019
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij de nieuwsbrief met veel belangrijke informatie, lees alles goed door en noteer alle belangrijke data.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij een van onze docenten.
Algemene informatie:
Vakanties:

- 19 april, Goede Vrijdag - Geen danslessen
- 19 april t/m 5 mei, meivakantie - Geen danslessen
- 30 mei Hemelvaartdag
- maandag 10 juni 2e pinksterdag – Geen danslessen
Let op!!!! Sommige scholen hebben een extra week vakantie tussen hemelvaartsdag en
pinksteren, het kan zijn dat wij doorgaan met de lessen, omdat wij voor de show zitten en
ererg veel lessen uitvallen. Hou onze website en facebook goed in de gaten voor de laatste
informatie!

Nieuwe situatie na de verhuizing:
Na de verhuizing is er een nieuwe situatie ontstaan m.b.t. de Sport- en Dansschool en dat is altijd even
wennen!!
Wij willen jullie dan ook verzoeken om zoveel mogelijk gebruik te maken van de kleedkamers! Wij verzoeken
u wel geen waardevolle spullen achter te laten. Beneden hebben wij een zitgedeelte gecreëerd en boven
zijn wij daar mee bezig.
Vernieuwde website:
Om goed op de hoogte te blijven van veranderingen en nieuwtjes kijk eens regelmatig op onze vernieuwde
website. Daarnaast posten wij ook vaak informatie op Facebook en Instagram van de dansschool. Volgt u
ons al?
Hier zullen ook foto’s van de voorstelling geplaatst gaan worden.
Kosten lidmaatschap:
In verband met de BTW-verhoging per 1 januari jl. zijn we genoodzaakt het lidmaatschap voor de bestaande
leden aan te passen. We hebben ervoor gekozen om in de maand augustus ook te gaan incasseren, maar het
lidmaatschap met ingang van 1 mei a.s. te verlagen naar € 16,-. Op jaarbasis gaat u op deze manier niet meer
betalen. Wij hopen op uw begrip!

Jaarlijkse Dansvoorstelling 15 juni 2019:
Het is bijna zover! De jaarlijkse voorstelling in Theater Zuidplein komt eraan.
Belangrijke informatie die jullie moeten weten.
Zorg dan ook dat u deze brief niet kwijtraakt en een zichtbaar plekje krijgt in huis!
De generale repetitie zal plaatsvinden op vrijdag 14 juni en de twee voorstellingen zijn op zaterdag 15 juni
a.s.
Alle informatie over deze dagen volgt medio mei.
Het allerbelangrijkste zijn de kaartjes, want zonder ticket geen toegang tot de show.
Hieronder vermelden wij een aantal data waarop de eerste verkoopmomenten plaats vinden.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de receptie van Dansschool IJsselmonde aan de Akkeroord 10 of via de website
van Theater Zuidplein.
Een kaartje kost € 12,- euro per persoon. Kinderen vanaf 1 jaar oud, mogen niet op schoot. Voor hen is een
eigen zitplaats (kaart) noodzakelijk.
Doet uw kind mee aan beide voorstellingen? Dan krijgt u op het 2e kaartje van de 2e show 50% korting.
Show 1 – 11:00 uur Kleur code blauw
Show 2 – 15:00 uur Kleur code rood
Danst uw kind in beide shows dan heeft uw kind kleurcode geel
Tips:
*Neem de brief met kleurcode mee als u kaartjes komt kopen, om misverstanden te voorkomen.
*Wij verzoeken u vriendelijk contant en gepast te betalen.
*Wacht niet tot het laatste moment met het kopen van de kaartjes om zo teleurstellingen te voorkomen
en niet stoelen naast elkaar te hebben.
Kaartverkoop:
Woensdag 3 april
Vrijdag 5 april
Maandag 8 april
Woensdag 10 april
Vrijdag 12 april
Maandag 15 april

: 11:00 uur tot 18:00 uur
: 09:00 uur tot 18:00 uur
: 15:00 uur tot 18:00 uur
: 11:00 uur tot 18:00 uur
: 09:00 uur tot 18:00 uur
: 15:00 uur tot 18:00 uur

Privacy :
Wilt u niet dat uw kind op de foto of ander beeld materiaal komt dan verzoeken u nogmaals dit bij ons aan
te geven. Besef wel dat als hij of zij niet op de foto mag, het deelnemen aan onze show niet mogelijk is!
Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag!
Met Sportieve groet
Team Dansschool IJsselmonde

