September 2022

Beste ouders, beste dansers,

Fijn dat jullie inschreven voor de cursus ‘Dans @ De Kampanje’!
Wij staan al te popelen om samen met jullie het dansjaar in te swingen!
Nog even wat belangrijke informatie en praktische mededelingen:
- De danscursus bestaat uit +/- dertig lessen verspreid over het hele schooljaar. Er wordt geen les
gegeven op de maandagen en woensdagen in de schoolvakanties. De laatste zaterdag van een
vakantie is er telkens wel weer les. Bekijk ook de kalender die in bijlage werd meegestuurd.
- De eerste les op maandag is op 12/09, de eerste les op woensdag is op 07/09 en de eerste les
op zaterdag is op 10/09.
- De lessen gaan door in de Podiumzaal en in het danslokaal ‘Alto’. Best bereikbaar via de inkomhal aan
de parking en dan de trap op.
- Een dansles duurt 55 min. Zo is er tijd voor de wissel van groepen. De danslessen starten en eindigen
stipt. De uurrooster vind je op de site www.dekampanje.be. Kinderen die te vroeg zijn wachten in de
gang of in de cafetaria, niet in de danszaal.
- Mogen wij ook vragen aan de ouders om de zaal te verlaten tijdens de dansles?
Op woensdag 12 oktober en zaterdag 8 oktober plannen wij voor de kleinsten een ‘kijkles’ waarop de
ouders zijn uitgenodigd. Dit is geen optreden, maar geeft de ouders de kans om eens te kijken hoe het
er in de les aan toe gaat.
- De dansers dragen voor de danslessen sportieve kledij (dus geen kleedjes of jeansbroeken) en nette
sportschoenen (geen sandalen, teenslippers,…).
- De cafetaria is jammer genoeg nog gesloten voorlopig. Indien er iemand vrijwilliger is om die op
woensdagnamiddag (een tijdje) open te houden mag die dat steeds melden aan info@dekampanje.be.
Dan stemmen we met alle plezier verder af. De kinderen mogen natuurlijk zelf een drinkbus met water
meebrengen naar de dansles.
- Onze dansvoorstelling ‘Dansen Maar!’ is gepland in het weekend van zaterdag 11 en zondag 12
februari. Meer info volgt later.
- Volwassendans: deze lessen duren 1u15 en starten met een gezamenlijk gedeelte ‘conditietraining’.
Het 2e deel van de les wordt er een choreografie aangeleerd.
- Onze communicatie verloopt na deze startbrief uitsluitend via Twizzit. Wijzigingen van je emailadres
kan je zelf aanpassen in die app of mag je doorgeven aan dansen@dekampanje.be .
Vele dansgroeten,
Het dansteam
Bezoek zeker www.dekampanje.be voor meer info!

Vragen: dansen@dekampanje.be

Deze brief gaat een laatste keer naar alle dansers; dus ook de dansers van ‘21-‘22 die nog niet
ingeschreven hebben. Vanaf volgende week werken we enkel met wie nog inschreef voor dit
dansjaar. Wie nog dient in te schrijven, kan dat via onze website www.dekampanje.be

