
Voorstelling & sinterklaas 

Dinsdag 8 nov. 2022 - Nieuwsbericht 

 Alle klanten  E-mail verstuurd 

Beste ouders 

Sinterklaas feest 

Op 30 november organiseren wij van 13.30-16.00 een sinterklaasfeest. We gaan 

knutselen film kijken en eindigen met een disco. 

Kosten zijn 5,- euro per kind. 

Voorstelling: 

Op 10 december is het zo ver! De leerlingen mogen weer stralen op het podium. Het 

thema van de dansvoorstelling is Christmas fair. De Kaartverkoop voor de voorstelling 

start donderdag 10 november. 

De Kaartverkoop is via de site van studio domingos. 

volgende week gaan alle groepen kleding passen in hoek van Holland en Delfgauw. 

Zo ook bij de peuters& kleuters.  Mochten kinderen die dag niet kunnen, geef dit dan 

door. 

Mocht uw zoontje of dochter het spannend vinden om te dansen op een podium? 

Laat het ons dan even weten, dan houden wij daar rekening mee 

Generale repetitie: 

9 december is de generale repetitie voor show. 

De kinderen voor show 1 &2 moeten aanwezig zijn om 16 uur in theater van de 

hoekstee . 

De kinderen van show 3,4 moeten om 18 uur aanwezig zijn in theater van de 

hoekstee. 

De repetitie duurt 2 uur 

 Voor de allerkleinste kinderen van 2 tot en met 4 jaar mogen ouders erbij blijven.  Als 

u de kinderen mee naar huis neemt, wilt u dit dan bij ons melden. 

Zaterdag 10 december 

Hieronder vind u de indeling van de shows.  Kinderen die in show 1 & 2 dansen 

moeten om 10.00 uur aanwezig zijn op zaterdag. Show start om 11.00 uur.  

Kinderen die in show 3&4 dansen moeten om 14.00 uur aanwezig zijn op zaterdag. 

Show start om 15.00 uur. 

  

Kleding: 

Kledinglijst wordt 19 november verstuurd 

Indeling Show 1&2: 

Maandag 15.30-16.30 

Maandag 16.30-17.30 



Dinsdag 15.30-16.30 

Woensdag 14.15-15.00 

Woensdag 15.00-16.00 

Vrijdag 16.15-17.00 

Zaterdag 10.30-11.15 

Zaterdag 11.15-12.00 

Delfgauw Disney dansles 

Delfgauw breakdance 

Vrijdag breakdance 

Woensdag 16.00-17.00 

Indeling Show 3&4: 

Maandag 17.30 

Maandag 18.30 

Dinsdag 18.30 

Dinsdag 19.30 

Woensdag 17.00-18.00 

Woensdag 18-19.00 

Donderdag 16.30. 

Donderdag 18.30 

Delfgauw hiphop 

Vrijdag breakdance 

Dinsdag 17.30 

Mocht u vragen hebben? Dan horen wij dit graag. 

Met vriendelijke groet 

Christine domingos 
 


