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1) Schrijf je tijdig in voor de dansdagen in de kerstvakantie: donderdag 02/01/20 

(kinderdans), maandag 30/12/19 (6-9 jaar) en vrijdag 03/01/20 (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) Aan allen die meewerkten 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 ! 
 

3) Bedankt aan alle dansers en ouders voor jullie inzet op de Dansmarathon! Deze 

bracht maar liefst 3152 € op! Een mooi bedrag dat integraal naar EIB gaat ten 

voordele van hun weeshuis en bijhorende school te Bangladesh.  
 

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 zaterdag 21 december en starten 

terug op maandag 6 januari 2020 ! 
 

6) Contactadressen docenten en leiding Pivolté: 

Birgit: birgit.neuhard@hotmail.com   Brenda: brenda.casteels1@gmail.com  

Aurélie: aurelieke_thomas@hotmail.com   Julie: julieke_thomas@hotmail.com 

Karen: karenmeyten@hotmail.com    Maxime: maximemertens93@gmail.com   

Ruben: ruben.vp@telenet.be    Lyanca: lyanca.vanrompay@telenet.be 

Sophie: sophie.pelsmaekers@outlook.com  Ianthe: ianthe.vanagtmael@hotmail.com 

Tessa: tessake35@hotmail.com    Katrien: katrien.cuyckens@gmail.com 

Ester (leiding): elaan13@telenet.be   Werner (leiding): info@pivolte.be   
 

7) Op woensdag 4 december vierden wij ons Sinterklaasfeest met 2 Sint-momenten 

voor onze jongster dansertjes. Van 13u30 – 14u30 zijn al onze kleutertjes uit de 

kleuterdansles van juf Birgit en juf Aurélie van harte welkom.  

Van 15u30 – 16u30 zijn al onze dansertjes uit de kinderdanslessen van juf Brenda 

aan de beurt. Wij kijken er alvast mee naar uit!  
 

8) Datum kaartenverkoop: zondag 26 april 2020 ! 
 

9) Ter herinnering: 

  Shows Pivolté:  21, 22, 23 en 24 mei 2020 ! 
 

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