Beste ouders en dansleerlingen

1 september 2017

De vakantie is alweer voorbij en wij hebben al zin in het nieuwe dansjaar.
Hopelijk beginnen bij jullie de danskriebels ook al op te komen.

Graag willen wij enkele belangrijke punten op een rijtje zetten voor dit nieuwe dansjaar.
•

•
•
•
•
•
•
•

Wij verwachten dat de lesuren gerespecteerd worden door op tijd aanwezig te zijn.
Er worden 15 minuten extra voorzien voor aanvang van de lessen zodat de kinderen zich
kunnen omkleden en opwarmen.
De leerlingen dragen in de les altijd het balletuniform en/of modern uniform.
Haren zijn mooi verzorgd in een dot.
Juwelen blijven thuis.
De leerlingen mogen een flesje water meenemen in de lessen, maar geen frisdrank.
Het is niet de bedoeling dat ouders tijdens de les blijven kijken, dit zorgt voor teveel afleiding.
Indien je niet in de les of op een repetitie aanwezig kan zijn gelieve dit vooraf te melden aan je
leerkracht. (juf Kelly: 0473/83 86 85 of meester Stefano: 0498/48 02 50)
Neem elke les je klasagenda mee en schrijfgerief.

Wat staat er dit dansjaar op het agenda?
•
Zoals ieder dansjaar voorzien we een pasdag waar je je uniform kunt passen en bestellen.
Deze zal op zaterdag 23 september 2017 plaatsvinden in de raadzaal van het stadhuis te
Stokkem:
9u00 tot 12u00 à Kleuters, L1, L2, L3 en L4.
12u00 tot 15u00 à L5, L6, M1, M2, M3, H1 en H2
•

Dit schooljaar is er geen voorstelling, wel een opendeurdag. Deze zal doorgaan op zaterdag 5
mei 2018 in zaal Nieuwenborgh te Stokkem. Als voorbereiding werden al enkele repetities
vastgelegd. Om een goed resultaat te kunnen neerzetten vragen we met aandrang dat alle
leerlingen aanwezig zijn op al deze repetities.
Doorloop 1: woensdag 21 februari 2018 in de danszaal van de sporthal te Dilsen.
Doorloop 2: woensdag 28 maart 2018 in de danszaal van de sporthal te Dilsen.
Doorloop 3: woensdag 2 mei 2018 in zaal Nieuwenborgh te Stokkem.

•

De klassen L6 en M3 leggen een afzonderlijk openbare proef af in aanwezigheid van een
externe examencommissie. Deze examens vinden plaats op woensdag 30 mei 2018 in de
danszaal van de sporthal te Dilsen.

•

Voorstellingsbezoek:
Ook dit schooljaar plannen we een bezoek aan een voorstelling, deze keer trekken we naar
Hasselt voor de voorstelling Sleeping Beauty door het Nationale Ballet Odessa. Meer info volgt
bij een volgende infobrief. Noteer hiervoor alvast vrijdag 22 december in je agenda.

•

Voor de middelbare en hogere graden, voorstellingsbezoek: vanaf dit dansjaar vragen we aan
onze leerlingen om minstens 1x een voorstelling te gaan bezichtigen (ticket of kopie van ticket
bij leerkracht inleveren). Je mag zelf kiezen naar welke voorstelling je wilt gaan kijken.

Extra info:
•
De foto’s en film van het afgelopen optreden ‘De Rode Draad’ kan je binnenkort terug vinden
en downloaden op de website van de academie bij de dansafdeling:
www.academiedilsenstokkem.net

Overzicht vakanties en vrije dagen:

•

Herfstvakantie: van maandag 30 oktober tot en met zondag 5 november 2017

•

Wapenstilstand: zaterdag 11 november 2017

•

Kerstvakantie: van maandag 25 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018

•

Krokusvakantie: van maandag 12 februari tot en met zondag 18 februari 2018

•

Paasvakantie: van maandag 2 april tot en met zondag 15 april 2018

•

Dag van de Arbeid: dinsdag 1 mei 2018

•

Hemelvaart: van donderdag 10 mei tot en met zondag 13 mei 2018

•

Pinkstermaandag: 21 mei 2018

•

Zomervakantie: van zondag 1 juli tot en met vrijdag 31 augustus 2018

Wij wensen iedereen een heel fijn dansjaar !

Met vriendelijke dansgroeten
juf Kelly en meester Stefano

