
 

Intocht Sinterklaas Wateringen 23 november 
Aanstaande zaterdag 23 november om 13.45 uur komt Sinterklaas 
naar Wateringen. Juf Elise wil graag samen met zoveel mogelijk 
leerlingen aan Sinterklaas laten zien hoe goed jullie kunnen dansen. 
Komen jullie meedansen?  
Wij verzamelen om 13.30 uur voor het Oude Gemeentehuis van 
Wateringen. Daar danst juf Elise op een klein podium, zodat de 
leerlingen de juf goed kunnen zien. De leerlingen dansen mee op 
straat. (het podium is te klein) Rond 13.45 uur laten de leerlingen 
aan Sinterklaas zien hoe goed ze kunnen dansen. 
 

Leerlingen verkleed als piet of sinterklaas 
In de week vóór het heerlijke avondje (van 28 november tot en met 4 december) staat Dans 
Creatie in het teken van Sinterklaas. Leerlingen tot 12 jaar mogen verkleed de les in. Dus trek je 
beste pietenoutfit aan of misschien heb je wel een hele andere leuke sinterklaasoutfit en kom 
gezellig je dansles volgen in sinterklaasstyle. 
Donderdag 5 december is Dans Creatie gesloten en zijn er geen lessen. 
 

Mini kerst fotoshoot voor het goede doel!  
Op maandag 25 november van 15.00 tot 17.00 uur is er een mini kerst fotoshoot voor het goede 
doel. Er wordt één prachtige foto digitaal aangeleverd, verzonden via WeTransfer. De foto wordt 
gemaakt bij Tuincentrum Westland Florada. Kom in je mooiste kerstoutfit! De foto wordt gebruikt in 
onze voorstelling ‘Christmas Message’ op 14 december. De kosten zijn € 10,- per foto en de 
gehele opbrengst gaat naar het goede doel, ‘Because We Carry’. Je hoeft je er niet voor op te 
geven. Het gaat op volgorde van binnenkomst. 
 

Aangepast lesrooster 14 december i.v.m. voorstelling ‘Christmas Message’ 
In verband met onze voorstellingen op 14 december sluit Dans Creatie om 12.30 uur. De 

lessen die vervallen mogen worden ingehaald.  
De klassieke lessen op zaterdag 14 december vervallen ook. Deze leerlingen dansen gezellig 
mee in de kerstvoorstelling. 

 

Dansdagen in de kerstvakantie 
De laatste dagen voor kerst is er altijd van alles te doen. Druk, druk, druk. De laatste kerstinkopen, 
huisje gezellig maken voor kerst, de voorbereidingen voor het kerstdiner en ga zo maar door. Wil 
je jouw handen lekker vrij hebben op deze dagen, geef je kind dan op voor één van de dansdagen 
op 23 of 24 december. Geef je snel op voor de leuke, gezellige dansdagen via 
info@danscreatie.nl. Vol = vol 
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Kinderfeestjes 
Dans Creatie biedt de mogelijkheid om je eigen unieke dans- of musical 
feestje te geven! Je mag zelf meedenken in welke stijl je je feestje wilt 
geven en ook zelf bepalen op welk liedje de dansdocent jouw vriendjes en 
vriendinnetjes een te gekke dans aanleert. Kinderfeestjes zijn mogelijk op 
zaterdagmiddag in Naaldwijk van 14:00 tot 16:00 uur, zondagmiddag in 
Wateringen van 13:00 tot 15:00 uur, maar nu ook op de vrijdagavond van 
18:30 tot 20:30 uur in onze studio in Naaldwijk. Op de vrijdagavond in 
Naaldwijk is het ook mogelijk om naast kinderfeestjes, vrijgezellenfeesten, 
bedrijfsuitjes en vrienden/vriendinnenuitjes te boeken. De kosten van een 
feestje zijn € 175,--. Heb je interesse stuur ons een mail via 
info@danscreatie.nl. 
 
Kerstvakantie 2019  
Tijdens de kerstvakantie van 23 december tot en met 5 januari is Dans Creatie gesloten. 
 

 

Datum Thema Tijd Leeftijd Locatie Kosten 

23 december Frozen 09.00-15.00 uur 4-6 jaar DC Wateringen € 20,-- 

 Urban X-mas 09.00-15.00 uur 7-10 jaar DC Wateringen € 20,-- 

24 december Frozen 09.00-15.00 uur 5-9 jaar DC Wateringen € 20,-- 

 Urban X-mas 09.00-15.00 uur 10-14 jaar DC Wateringen € 20,-- 
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