Dansschool iDancity

Nieuwsbrief eetfestijn (december 2018)

Beste danser(s),
Het eerste danssemester zit er alweer bijna op! Na ons toonmoment van vorig schooljaar, zijn we
opnieuw helemaal klaar om een spetterende slotshow in elkaar te steken. Hou dus zeker 13 april
2019 vrij. Na de kerstvakantie beginnen we met de voorbereidingen. Hopelijk hebben jullie er allemaal
zin in en kunnen jullie allemaal deelnemen aan de show! Meer info hierover volgt zeker nog. Indien je
niet kan deelnemen, gelieve je dansleerkracht hiervan op de hoogte te brengen.
Let op: leerlingen die voor een half jaar betaald hebben, kunnen nu terug 80 of 95 euro betalen.
Dit kan je de eerste les cash afgeven aan één van de leerkrachten of overschrijven en dan zijn jullie
automatisch terug ingeschreven. Gelieve dit zo snel mogelijk in orde te brengen! Leerlingen die voor
een volledig jaar betaald hebben, zijn in orde. Ook nieuwe leerlingen zijn steeds welkom. Verschillende
groepen zijn wel al volzet, dus neem zeker eerst contact op.
De week van 14 januari is het ook opnieuw vriendjesweek. Neem allemaal dus zeker jullie vriendjes
mee naar de dansles en wie weet krijgen zij ook de danskriebel te pakken.
Dit jaar organiseren we op zaterdagavond 2 februari 2019 opnieuw een gezellig eetfestijn!
Dit zal doorgaan in het Jeugd- en Gemeenschapscentrum Kerkham 3F te Destelbergen!
Vanaf 18u kan je er komen genieten van een lekkere winterbarbeque verzorgd door slagerij Auman.
Vanaf 19u kunnen de kinderen zich laten grimeren en om 20u is er een leuke mini-disco.
En voor de echte dansers onder ons : vanaf 22u kunnen ook de beentjes worden losgegooid tijdens de
iDancity-fuif!
De opbrengst van dit eetfestijn gaat volledig naar de slotshow! Een grote zaal, verlichting, toffe kledij,
leuke attributen, decor, … worden daarmee gehuurd of aangekocht.
Gelieve onderstaand invulstrookje + het juiste bedrag af te geven aan de leerkrachten ten laatste op
zaterdag 19 januari 2019, zodat wij alles goed kunnen regelen! Pas wanneer je betaald hebt, ben je
ingeschreven en ontvang je ook de kaarten!
Wij hopen dat je erbij kan zijn en we wensen jullie
alvast een gezellig kerstfeest en een vreugdevol
eindejaar!
Tot dan!
Het iDancity team.

NIET VERGETEN!
4 maart tot 8 maart 2019: Krokusdansstage
5 augustus tot 9 augustus: Zomerdansstage

Ik, ………………………………………………………………………………..…………....…...., van groep
…………………………., kom zeker naar het eetfestijn op zaterdag 2 februari 2019.
Ik wil:
……. keer winterbarbeque voor volwassenen aan 18 euro
……. keer winterbarbeque voor kinderen (t.e.m. 11 jaar) aan 10 euro
……. keer veggie aan 18 euro

= ……….. euro
= ……….. euro
= ……….. euro

In totaal betaal ik ………… euro

