Nieuwsbrief 1* januari 2019

Beste ouders,
Enige tijd geleden heb ik jullie kinderen een brief meegegeven waarin de aankondiging van
een geweldige workshop staat.
Is je danskind 6 jaar of ouder dan kun je hem/haar nog altijd opgeven!
Uiterlijk t/m 21 januari kun je je kind via de mail opgegeven als je zelf niet in staat bent om je
kind of te brengen of op te halen, anders heel graag via de bijgeleverde invulstrook+
enveloppe met het bedrag voor de workshop.
Er hebben al 7 kinderen zich aangemeld van TOZ By Esther Dansschool en de 1e
openluchtschool. Voor de voorstelling van 7 juli a.s. een mooie gelegenheid om elkaar te
leren kennen en te zien dansen.
Dit is een unieke kans voor je kind om zich een echte danser(es) te voelen in de balletstudios
van De Dutch Don’t Dance Division in Den Haag.
Kun jezelf niet met je kind naar Den Haag? Geen zorgen, ik vind het heel leuk om met de
kinderen op de trein te stappen en bovendien zijn er genoeg mensen die meegaan om de
kinderen te begeleiden.
2 februari 2019: Deze mededeling is ook voor de 1e openluchtschoolkinderen!
- Op deze dag zijn de kinderen die 6 jaar en ouder zijn uitgenodigd bij De Dutch Don’t
Dance Division in Den Haag om de hele dag daar ondergedompeld te worden in alles
wat met dans te maken heeft! We gaan daar naartoe om een klassieke les te kijken,
met de dansers te praten, een workshop te doen en later aan de ouders deze minivoorstelling te presenteren. De organisatie daarvoor heeft voornamelijk betrekking
op: hoe gaan we er naartoe en wie vindt het leuk om mij de hele dag bij te staan om
de kinderen te begeleiden. Afhankelijk van het aantal kinderen dat meegaat heb ik
ook een aantal ouders nodig die mij meehelpen. ( 1 ouder op 5 kinderen)
In 2016 heb ik zelf meegedanst bij dit dansgezelschap in hun kerstvoorstelling ‘ Alice
in Winterwonderland’. Dit dansgezelschap doet ieder jaar een grote kerstvoorstelling
waarbij heel veel kinderen in deze leeftijdscategorie (6 t/m 12 jaar) meedoen, hetzij
van amateurscholen of van balletacademies.
Deze workshopdag is een unieke kans om je kind even te laten proeven hoe het is om
danser(es) te zijn. Kosten zijn 7,50 voor de hele dag.
Deze dag wordt ook speciaal voor TOZ By Esther Dansschool georganiseerd!
Zet het in je agenda en ga zelf lekker shoppen in Den Haag en in de middag genieten
van je kind in de workshop, ik heb er zelf heel veel zin in!

TOZ By Esther Dansschool heeft ook een website www.tozbyestherdansschool.nl
TOZ By Esther Dansschool heeft ook een facebookpagina met mooie foto’s, filmpjes en
mensen die ooit bij mij zijn gestart met hun eerste danslessen en nu in mooie
dansgezelschappen dansen ( ook in producties van De Dutch Don’t Dance Division!)

Hieronder de aanmeldingsstrook voor de workshop DEDDDD in Den Haag:

Naam
leerling:_____________________achternaam____________________________
Leeftijd:______________telefoonnummer ouders____________________________
Gaat mee met de trein (railrunner 2,50) JA/NEE
Komt met eigen vervoer
JA/NEE
Graag ga ik mee als begeleider:
JA/NEE
Speciale mededelingen:__________________________________________________

_____________________________________________________________________
KOSTEN DIRECT MEENEMEN MET AANMELDINGSFORMULIER IN ENVELOPPE

TOT EN MET 21 JANUARI OPGEVEN! IK MOET NAMELIJK OOK DOORGEVEN HOEVEEL
KINDEREN ER KOMEN ZODAT DE DUTCH DON’T DANCE DIVISION WEET WAT ZE MET DE
WORKSHOP KUNNEN DOEN EN MET HOEVEEL KINDEREN!

