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1) Schrijf je tijdig in voor de dansdagen in de kerstvakantie: dinsdag 28/12/21 

(kinderdans), dinsdag 04/01/22 (6-9 jaar) en woensdag 05/01/22 (9-12 jaar).  

De kinderen volgen minimum vijf uur dans en tal van andere leuke, afwisselende sport- 

en spelactiviteiten.  

Telkens van 9u.00 tot 16u.00. Kinderdans van 10u.00 – 16u.00. 

Inschrijven doe je bij je dansdocent of via onze website: www.pivolte.be. 
 

2) Kleuterdansvoormiddag (3-4 jaar) gaat door op woensdag 29/12/21 van 9u.30 tot 

12u.30. Inschrijven (12 €) doe je hiervoor rechtstreeks bij juf Birgit voor of na haar 

kleuterdansles of via birgit.neuhard@gmail.com . 
 

3) Iedereen die meewerkte aan de marsepein- en speculaasactie: bedankt !  

Ook aan heel het team vrijwilligers; bedankt voor jullie harde werk en inzet !! 

Wie nog marsepein of speculaas wenst, kan terecht zolang de voorraad strekt ! 
 

4) De feestdagen staan bijna voor de deur. Misschien het moment om iets van 

danskledij aan te schaffen met het logo van Pivolté !? 

Korting gedurende de hele maand december: fleeces en broeken aan 50 %, topjes én 

danszakken aan 20 % ! 
 

5) De wekelijkse lessen lopen door tot en met donderdag 23 december en herstarten 

terug op vrijdag 7 januari 2022 !   

 

6) Op woensdag 1 december vierden wij ons jaarlijks Sinterklaasfeest met 2 Sint-

momenten voor onze jongste dansertjes.  

Iedereen genoot met volle teugen van het bezoek van Sinterklaas en zijn 2 Hulppieten. 

Foto’s van dit onvergetelijk moment werden gemaild naar de ouders zelf. 
 

7)De dansers van demo jazz kinderen dansten op zaterdag 20 november de intrede van 

Sinterklaas in de gemeente Brasschaat.  

Ze begeleidden hem al dansend van aan het oud-gemeentehuis tot in het kasteel van 

Brasschaat waar ze Sint en Piet trakteerden op een heuse dansgala dat gewaardeerd 

werd door het talrijk opgekomen publiek! 

Nadien mochten alle kinderen nog individueel op audiëntie bij de Sint! 

Foto’s nog te bekijken via onze algemene Facebookpagina van Pivolté! 
 

8) Datum kaartverkoop: zondag 24 april 2022 ! 
 

9) Ter herinnering: 

  Shows Pivolté:  26, 27, 28 en 29 mei 2022 ! 
 

10) Wij wensen u en uw familie gezellige, gezonde en veilige feestdagen toe! 
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