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1) Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we een marsepein- en speculaasactie !  

Deze lekkernijen kan u aan kennissen, familie en vrienden aanbieden.  

De opbrengst helpt onze mee de onkosten te dekken van dansvoorstellingen in mei. 

We hopen dat ieder zich inzet, zodat we tot een massale verkoop kunnen komen ! 

Enkele afspraken: 

- je brengt je boekje en het geld (gepast in gesloten briefomslag) mee de 

eerste les na de herfstvakantie; 

- je bezorgt zelf je speculaas en/of marsepein bij de mensen thuis; 

- je krijgt je bestelling mee in de lesweek van 27 november. 
 

2) Wil je tijdens de herfstvakantie een toffe en actieve dansdag meemaken ? Kom 

dan op maandag 30/10 (4-7 jaar), op donderdag 2/11 (6-9 jaar) of op vrijdag 3/11 

(9-12 jaar) meedoen. Telkens van 9u. tot 16u. Kinderdans (02/11) van 10u – 16u. 

Minimum 5 uur dans en tal van andere toffe activiteiten staan op jullie programma ! 

Inschrijven kan via de website ! Voor leerlingen tegen 18 €, niet leden 20 €. 
 

3) Dansmarathon ten voordele van EIB gaat door op zondag 19 november ! 

Flyer volgt nog in de loop van oktober. Hou deze dag al zeker vrij ! 

Iedereen, lid of geen lid, is welkom om dansles (=5 €) te volgen voor het goede doel ! 
 

Programma: 
 

10u.00 – 11u.00: Klassiek ballet 9 - 12 jaar 14u.00 – 15u.00: Jazzdans 6 - 9 jaar  

11u.00 – 12u.00: Jazzdans 9 - 12 jaar  15u.00 – 16u.00: Broadway jazz +12 jaar  

12u.00 – 13u.00: Hiphop 9 - 12 jaar  16u.00 – 17u.00: House + 12 jaar 

13u.00 – 14u.00: Kinderdans 3 - 6 jaar 17u.00 – 18u.00: Hiphop + 12 jaar 
 

4) Op zondag 4 februari wordt u allen uitgenodigd op onze pannenkoekenmiddag, 

gevolgd door een fuif. Deze gaat door in de Ruiterhal van Brasschaat.  

Wij verwachten u allen !!  
 

5) Wij geven u nog eens de data van onze shows mee: 10 tem 13 mei 2018 ! 
 

6) Foto’s shows 2017 nog te bestellen via http://rafmichiels.pixendpro.com tot eind 

oktober! Bestelde dvd’s op te halen voor de herfstvakantie ! 
 

7) Indien er ouders zijn die willen helpen in onze dansschool, gelieve dan contact 

met ons op te nemen. Dit kan gaan van mensen met organisatietalent, inhoudelijke 

kennis, sponsoring of mensen met voeling voor hulp om o.a. kleding, … te 

vervaardigen. Mogen we u dan ook vragen dat al wie interesse heeft om hierover 

meer te weten of zijn steentje wil bijdragen, contact opneemt met Werner of Ester 

voor eind oktober via pivolte@telenet.be.  
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