
 
Nieuwsbrief 2 oktober/november 
 
Beste ouders, 
 
Bijna herfstvakantie! Ik voel het zelf als een kleine streep die behaald is. 
Wat is het fijn om jullie kids les te geven en wat doen ze het goed! 
Een aantal mededelingen die het waard zijn om aandachtig te lezen: 
Peuter wordt 4 jaar: 
Dan gaat je kind automatisch naar Theaterdans 1. Een aantal ouders heeft hier een mail 
overgehad dat gaat in dit geval over de kinderen die dit jaar 2020 4 worden en een wen-
ochtend kunnen meedoen voordat ze overstappen. 
Je kind is afwezig: 
Als je kind een keer niet kan meedoen, geen probleem maar het is wel fijn als je dat 
doorgeeft. Tot 09:15 uur op zaterdagochtend lees ik mijn whatsapp berichten daarna starten 
de lessen en lees ik de berichten niet meer. Graag voor die tijd afmelden. 
Pilateslessen na de herfstvakantie: 
Al 2 jaar geef ik pilates 4 kidz voor de BSO Unikidz ( IJburg, Zuid, West, Amstelveen) en dat is 
een groot succes. Op een één of andere manier vinden kinderen het heerlijk om op rustige 
muziek oefeningen te doen op de wiebelkussentjes, met de krachtringen en de yogaballen, 
kleine gewichtjes en alle oefeningen hebben dierennamen. Samenwerking, spieren trainen, 
rust en adem zijn in deze lessen de hoofdmoot. Is je kind tussen de 4 en 7 jaar oud dan kan 
hij/zij deze lessen meekomen doen op maandagmiddag. Dit gaat van start op 19 oktober 
na de herfstvakantie; 2 keer een proefles gratis en als er genoeg aanmeldingen zijn 
(minstens 7 kinderen) dan ga ik deze lessen op maandag definitief geven;  
startdatum vaste lessen 2 november 2020 
Tijd: 15:30 tot 16:30 in de Chassé Dance Studios in studio 8. 
Opgeven kan via info@tozbyestherdansschool/ tel. 0645833732 
Neem vriendjes en vriendinnetjes mee! 
 
Website: 
Kijk altijd even op de website voor de vakanties en nieuwtjes. Ook de nieuwsbrief wordt 
daar opgezet dus als je hem kwijt bent kun je alles daar nog even nalezen. 
 
Fijne herfstvakantie! Blijf gezond en als dat niet lukt ziek goed uit en daarna gewoon weer 
lekker verder dansen! 


