
 

Er zijn alweer bijna drie maanden voorbij van het tweede seizoen Dans Creatie 
Veghel. Op dit moment zijn we druk bezig met het optreden voor de Pietenmiddag op 
24 november. De leerlingen werken hard en zijn super enthousiast. Blijer kan je een 
dansjuffie niet maken. Trots op iedereen!  

24 november Pietenmiddag centrum Veghel (Molenwiekenplein)  
Dit jaar doen wij natuurlijk weer mee met de Pietenmiddag in het centrum van 

Veghel. Dit keer is het podium overdekt dus kan het met slecht weer ook gewoon 

doorgaan!! Ik verwacht veel drukte in het centrum daarom doen we het iets anders 

dan normaal.  

De oudere groepen die meedoen zijn:  

- Maandag  18.00 uur 

- Maandag  19.00 uur  

- Dinsdag  17.50 uur  

- Donderdag  19.00 uur  

Deze leerlingen worden om 14.30 uur voor Jola Mode verwacht.  

Graag thuis allemaal een zwarte legging, een zwart strak shirt met lange mouwen en 

zwarte sokken aantrekken. Hip-hop dansen we op zwarte sneakers, modern op 

zwarte sokken en klassiek op balletschoenen.  

De jongere groepen die meedoen zijn: 

- Maandag  16.00 uur  

- Dinsdag  14.50 uur  

- Dinsdag  15.50 uur 

- Dinsdag  16.50 uur  

De leerlingen mogen verkleedt als zwarte piet naar het centrum komen. Heb je thuis 

geen pak, geen probleem dan regelen wij die! Doe er lekker warme kleding onder 

aan en gympjes waarmee de leerlingen goed kunnen dansen.  

Aan de ouders wil ik vragen of jullie om 15.00 uur met de leerlingen aanwezig 

kunnen zijn bij het podium. Samen kunnen jullie dan eerst nog even kijken naar het 

optreden van de oudere meiden. Als de leerlingen aan de beurt zijn om te dansen, 

roep ik de kinderen via de microfoon naar het podium. Als alle kinderen op het 

podium zijn gaan de leerlingen samen met de pieten hun dansen laten zien. 

 

  



 

Pietenbingo!! 
Voor en tijdens de optredens van Dans Creatie worden er door de pieten op het plein 

gratis lootjes uitgedeeld. De pieten zullen tussen de dansen door de lootjes trekken. 

Er zijn te gekke prijzen te winnen, dus mis het dus niet! Dit is voor alle kinderen dus 

ook voor broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes enz.  

8 december Frozen Dansdag  
Op zondag 8 december is er een Frozen Dansdag. 
Deze dansdag is voor leerlingen van 3-6 jaar en voor 
leerlingen van 7-11 jaar. De dansdag is bij ’t Kroontje 
en de kosten zijn € 20,-- per leerling, inclusief eten en 
drinken. Er zijn nog enkele plekjes beschikbaar. 
De hele dag staat in het teken van Frozen! Dansen, 

knutselen, zingen en natuurlijk gezellig samen eten. 

Deze dag sluiten we af met een optreden bij de 

ijsbaan in het centrum.  

Wees er snel bij want vol=vol 

Kijklessen 
De laatste week voor de kerstvakantie zijn er kijklessen voor de groepen met 

leerlingen tot 12 jaar. Iedereen is welkom om te komen kijken naar wat de leerlingen 

de afgelopen periode geleerd hebben. Natuurlijk ook gewoon even gezellig om het 

jaar af te sluiten. De lessen stoppen na 45 minuten in verband met de wissel van het 

publiek voor de volgende les. 

Jeugdhofzitting 
Zaterdag 11 januari is de Jeugdhofzitting in de Koekbouw CHV Noordkade. De 

urban/hip-hop groep van donderdag 19.00 uur zal hieraan mee doen.  

Hou er rekening mee dat er een generale repetitie kan zijn op vrijdag 10 januari aan 

het eind van de dag.  

Extra’s  
Zodra de nieuwe data van de koopzondagen bekend zijn zullen deze gelijk 

doorgegeven worden, want ik weet dat er een heel aantal groepen staan te trappelen 

om ook op te treden!  

Vakanties/vrije dagen 
Op Sinterklaasavond is de dansschool gesloten! In verband met de kerstvakantie is 

Dans Creatie Veghel gesloten van 23 december tot en met 5 januari. 

Met vriendelijke groet, Daisy Versteegh 


