Jeugdleden ~ Februari 2019
Vooraf
Hierbij ontvangen jullie onze digitale nieuwsbrief speciaal voor jeugdleden.
Lees de nieuwsbrief aandachtig door, want je krijgt informatie over o.a. de voorjaarsvakantie, uitslagen
NNKS, wijzigingen lestijden en belangrijke data!

Doorstromen naar de volgende groep
Ben je bijvoorbeeld 9 jaar en zit je nu in de 6/7/8 jaar groep? Dan mag je doorstromen naar een 9/10/11
jaar groep.
Je kunt op ons lesrooster de lestijden terugvinden of informeer bij de balie. Let op: in de woensdagmiddag
9/10/11 jaar is op dit moment helaas geen ruimte meer. Tevens kun je bij de balie doorgeven dat je
doorstroomt naar een andere groep. Je bent altijd van harte welkom in een nieuwe groep.

Lesrooster BCD

Binnenkort: Kijklessen
Er komen weer kijklessen aan voor alle recreatiegroepen! Een leuke kans om je zoon/dochter, broertje/zusje,
vriendje/vriendinnetje te zien dansen tijdens deze les!

De kijklessen vinden plaats van maandag 11 februari tot en met vrijdag 15 februari (de week voor de
voorjaarsvakantie).
Nodig je vader, moeder, opa, oma, broertje, zusje, vriendje of vriendinnetje uit om te komen kijken bij jouw
dansles!

Voorjaarsvakantie: aangepast rooster
Tijdens de voorjaarsvakantie (zaterdag 16 februari t/m vrijdag 22 februari) hanteren we een aangepast
rooster voor de jeugdleden. Dit rooster ziet er als volgt uit:
Zaterdag 16 februari vervallen de danslessen van Renske en Nicole.
Zaterdag 23 februari gaan de lessen wel door!
Vrijdag 22 februari

• 15:15 - 16:00 uur: 2 t/m 5 jaar dansles o.l.v. Bianca
• 16:00 - 16:45 uur: 6 t/m 11 jaar dansles o.l.v. Bianca
• 16:45 - 17:30 uur: 12 t/m 15 jaar dansles o.l.v. Bianca

Roosterwijzigingen
Voor de kerstvakantie hadden we de woensdagmiddag 2/3 & 4/5 samengevoegd omdat er te weinig animo
was voor de 4/5 jarigen. Nu blijkt de instroom toch weer aan te trekken en willen we hier gelijk op inspelen,
door de groepen weer op te splitsen. De kinderen krijgen zo meer aandacht en hebben meer ruimte.
Vanaf 30 januari zijn deze lestijden als volgt:

• 2/3 jarigen 14:45 uur o.l.v. Bianca
• 3/4/5 jarigen 15:30 uur o.l.v. Bianca
Na de voorjaarsvakantie wijzigen de lestijden voor de Modern Ballet op donderdagmiddag!
Vanaf donderdag 28 februari zijn de nieuwe lestijden voor deze groep als volgt:

•
•
•
•

15:30 uur Modern Ballet 9/10/11 jaar
16:15 uur Modern Ballet 12/13 jaar
17:00 uur Modern Ballet 14/15 jaar
17:45 uur Modern Ballet 16+

Dansfeest!
Noteer vrijdag 1 maart a.s. in je agenda, want dan hebben we een leuk dansfeest voor alle jeugdleden van
Bewegingscentrum Drachten!
Datum
Vrijdag 1 maart
Tijd

• 6 t/m 9 jaar van 18:00 - 19:00 uur
• 10 jaar en ouder van 19:30 - 21:00 uur
Dresscode
Glitter & Glamour
Toegangsprijs
€1,- per persoon. Kaartjes zijn vanaf 11 februari a.s. verkrijgbaar aan de balie van Bewegingscentrum
Drachten. Op de avond zelf is er gratis ranja met wat lekkers.
Wij hebben er heel veel zin in. Hopelijk jullie ook en zien we iedereen 1 maart!

1e Voorronde NNKS groot succes teams BCD
Zaterdag 26 januari deden alle selectieteams (totaal
18 teams) van BCD mee aan de 1e voorronde NNKS
in Drachten. Het was een groot succes!
De teams kwamen uit in één van de volgende
categorieën: streetdance, showdance of moderne
dans. Onder leiding van Nicole, Collin, Chelsea,
Renske, Nellie, Bianca en Natasja zijn prachtige
resultaten behaald!

• Streetdance
• BCD Kick Off 8e
• BCD No Name 6e
• BCD Amplify 5e
• BCD HappyCrew, BCD DanceCrew, BCD
KnockOut 2e

• BCD Illusion, BCD The Unity 1e
• Moderne Dans
• BCD Jungle 5e
• BCD SchoolClass 4e
• BCD Relase, BCD Demoteam Junior 3e

• Showdance
• BCD SchoolCrew 3e
• BCD Mini Star Crew 2e
• BCD Moonligt, BCD Dance Girls, BCD Showtime,
BCD Demoteam 1e

Save the Date
Jaarlijkse uitvoering
Naast de kerstvoorstelling, doen alle recreatie- en selectiegroepen mee aan onze jaarlijkse voering.
Dit jaar vindt de uitvoering plaats op zaterdag 22 juni in Schouwburg De Lawei in Drachten.
In de volgende nieuwsbrief maken we het thema bekend! Nog even afwachten dus,..... Spannend!
Audities
In de week na de uitvoering, dus vanaf maandag 23 juni zullen er weer audities plaatsvinden voor de
selectieteams van BCD.
Houd onze website en Social Media goed in de gaten voor meer informatie.

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
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent
BCD 2017 - Afmelden van deze mailinglijst

