
 
Beste ouders/ verzorgers en leerlingen, 
 
Eind deze maand is het seizoen van Dans Creatie alweer afgelopen. Natuurlijk gaan wij dit seizoen leuk 
afsluiten!  
 
Laatste les van het seizoen  
De jongere leerlingen mogen allemaal verkleed naar de les komen. We gaan leuke spelletjes doen. Bij de 
peuterlessen op de woensdagochtend en de vrijdagochtend gaan de ouders gezellig mee doen! Met de 
oudere leerlingen sluiten we de laatste les af met een heerlijke summer work-out. Uiteraard ook met wat 
lekkers aan het einde. We hebben alweer ontzettend veel zin in het nieuwe seizoen. Het nieuwe seizoen 
start weer op 1 september.   
 
Seizoen 2019-2020 
Als er vragen zijn over lessen of andere zaken, kunnen jullie mailen naar info@danscreatie.nl. In de week 
van 1 t/m 5 juli zijn wij nog aanwezig om ouders/ verzorgers en leerlingen persoonlijk te woord te staan en 
advies te geven over lessen. Mail voor een afspraak naar info@danscreatie.nl.  
 
Dreams 22 en 23 juni – De Rijswijkse Schouwburg 
De lessen op zaterdag 22 juni vanaf 12.30 uur vervallen in verband met de voorstelling!!! 
 
Er zijn nog kaarten beschikbaar voor de voorstellingen Dreams in de Rijswijkse Schouwburg. Deze kunnen 
worden gekocht tot en met vrijdag 21 juni bij de balie van Dans Creatie Wateringen. Een half uur vóór 
aanvang van elke show is er ook nog een mogelijkheid om kaarten te kopen. Deze kaarten kunt u halen bij 
de balie van de Rijswijkse Schouwburg. De kaarten kosten €20,- per stuk (inclusief garderobe en 
consumptie) en moeten contant en gepast worden afgerekend, zowel bij de balie van Dans Creatie 
Wateringen als bij de balie van de Rijswijkse Schouwburg.  
 
Droomwereld 30 juni - Veghel (theater Markant in Uden) 
Ook zijn er nog kaarten verkrijgbaar voor de voorstelling Droomwereld in Uden. Deze kaarten kunnen 
worden gehaald bij de balie van Dans Creatie Wateringen. Als de kaarten al besteld zijn, zijn de kaarten op 
te halen tegen gepaste en contante betaling. Ook zijn er nog een aantal losse kaarten verkrijgbaar. Deze 
kunnen ook worden gekocht tegen gepaste en contante betaling. De kaarten kosten €15,- per stuk.  
 
Gevonden voorwerpen 
Komende twee weken zijn gevonden voorwerpen nog af te halen. Alle gevonden voorwerpen die niet zijn 
opgehaald zullen wij aan het goede doel schenken.  
 
Danskamp 23 t/m 25 augustus 
De inschrijving voor het danskamp van 23 t/m 25 augustus is gesloten. Inschrijven is niet meer mogelijk. 
Informatie over het danskamp zullen alle leerlingen, die zich ingeschreven hebben, ontvangen via de mail. 
Wij hebben er alweer super veel zin in!  
 
Laatste audities talentenklassen (9 t/m 14 jaar) 
De laatste audities voor de talentenklassen zijn op woensdag 3 juli van 16.30 – 17.30 uur. Iedereen die nog 
auditie wil doen kan zich hiervoor opgeven. Stuur een mail naar info@danscreatie.nl. 
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Bereikbaarheid vakantie  
Tot vrijdag 12 juli zijn wij per mail bereikbaar. Daarna zijn wij gesloten. Vanaf maandag 19 augustus zullen 
wij weer bereikbaar zijn. De laatste week van de vakantie, 26 t/m 30 augustus, zijn wij in de ochtenden ook 
telefonisch bereikbaar.  
 
Namens het gehele Dans Creatie team wensen wij jullie een hele fijne vakantie en tot in september! 
 
 
 
  
 
  


