Jeugdleden ~ Oktober 2018
Vooraf
Hierbij ontvangen jullie onze digitale nieuwsbrief speciaal voor jeugdleden.
Lees de nieuwsbrief aandachtig door, want je krijgt informatie over o.a. de herfstvakantie, kijklessen en het
pietenfeest.

Herfstvakantie
Tijdens de herfstvakantie (maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober) hanteren we een aangepast rooster voor de
jeugdleden. Dit omdat veel kinderen al aangegeven hebben niet aanwezig te zijn i.v.m. vakanties.
De reguliere danslessen voor de jeugd (klassiek, modern & streetdance) komen deze
vakantieweek te vervallen. Maar om toch leuke lessen aan te bieden, werken we volgens
onderstaand rooster!
Woensdag 24 oktober

•
•
•
•
•

14:45 - 15:30 uur 2 t/m 5 jaar o.l.v. Bianca
15:30 - 16:15 uur 6 t/m 8 jaar o.l.v. Bianca
16:15 - 17:00 uur 9 t/m 11 jaar o.l.v. Renske
17:00 - 17:45 uur 12 jaar en ouder o.l.v. Renske
17:00 - 18:00 uur Jeugdfitness

Kijklessen
In de week voor de herfstvakantie (dinsdag 16 t/m
vrijdag 19 oktober) hebben we weer kijklessen bij
alle recreatiegroepen.
Nodig je vader, moeder, tante, oom, broertje, zusje,
vriendje of vriendinnetje uit om te kijken bij jouw
dansles! Ze zijn allemaal van harte welkom!

Pietenfeest
Het lijkt nog ver weg, maar voordat je het weet is het weer zover, Sinterklaas! Dit vieren wij graag met jou
op woensdag 28 november in Bewegingscentrum Drachten.
De volgende lessen vervallen op deze dag i.v.m. het pietenfeest.

•
•
•
•

Peuterdans 2/3 14:45 uur Bianca
Streetdance 4/5 15:30 uur Bianca
Streetdance 6/7/8 16:15 uur Bianca
Klassiek Ballet 6/7/8 16:15 uur Nicole

Ben je tussen de 2 en 8 jaar oud en lijkt het je hartstikke gezellig om samen met ons Sinterklaas te vieren?
Dan ben je van harte welkom op woensdagmiddag 28 november om 14:30 tot 16:00 uur! Vanaf 15:50 uur
zijn ouders van harte welkom om bij de afsluiting te komen kijken.
Vanaf maandag 29 oktober kun je je opgeven bij de balie.

Kerstvoorstelling 2018
Op zaterdag 15 december 2018 vindt de
kerstvoorstelling plaats. Alle recreatiegroepen van 2
t/m 15 jaar plus een aantal volwassen groepen doen
hier aan mee.
Wij maken z.s.m. het programma bekend, zodat je
weet of je in de ochtend of middag voorstellingen
danst. Schrijf deze datum dus meteen in je agenda!
De kaartverkoop start maandag 12 november aan de
balie.

Like ons op Facebook
Wist je dat we nu ook een Facebookpagina hebben speciaal voor jullie? Like snel onze BCD Jeugd & Dans
Facebookpagina en blijf volledig op de hoogte van alle nieuwtjes.
BCD • Sportlaan 2, 9203 NW Drachten • Tel. 0512 542 110
www.bewegingscentrumdrachten.nl
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