Kerststage 2020
Van 2 tot 5 januari ging onze kerststage door. In slechts 2 / 3 dagen slaagden we er in om
enkele choreo’s in te studeren, om tijdens het toonmoment te dansen.
Dag dansers, ouders, sympathisanten,
We verwennen je graag met enkele sfeerbeelden. Bedankt Brecht Goderis voor de foto’s!
Alvast onze beste wensen voor 2020! Dit is de eerste nieuwsbrief van het schooljaar
2019 - 2020 en we kunnen reeds terugblikken op een geslaagde dansstage in januari!
Verder kijken we ook vooruit naar de opendeurdagen in mei.

De nieuwe lessenreeks start vanaf woensdag 22 januari 2020. Hét ideale
moment om te starten met dans: jullie mogen gerust nog vriendjes of
vriendinnetjes meebrengen om eens een les te proberen. Iedereen is van harte
welkom bij Ballet Attitude! Het briefje hieronder kan je afscheuren zodat je
geïnteresseerden persoonlijk kan uitnodigen!

Heeft u nog foto’s of filmpjes? Mail ze naar attitude@telenet.be, waarvoor dank.
 Hou alvast 24 tot en met 27 augustus vrij voor de zomerstage te Kruisem.

“Webshop” Attitude

Agenda

Een echte webshop is helaas nog een stapje te ver voor ons, maar we hebben
alvast een webpagina gewijd aan al onze balletspulletjes.

Noteer alvast deze data in de agenda:

 Ga naar: http://www.balletattitude.be/ballet-attitude2/attitudeshop/

Data
31 januari 2020
31 januari 2020

Je kan er zien welke uniformmaillotjes de leerlingen verwacht worden te dragen,
welke handige sporttassen we hebben en je kan je gepersonaliseerde sweater
bestellen. Bestellen kan in de les door het aan de leerkracht te vragen of je stuurt
alvast een mailtje naar attitude@telenet.be.

7 februari 2020
9 mei 2020
9 mei 2020
16 mei 2020 (NM)
14 mei 2020
21 – 22 – 23 mei 2020
4 & 6 juni 2020
24-27 augustus 2020

Wat
Geen les
Sportgala Tielt (aangepast
lessenrooster, wordt in de les
meegedeeld)
Sportgala Kruisem. Lessen gaan wel
door!
Opendeur sporthal Kruisem (NM –
avond)
Geen les in Tielt
Opendeurdag
Inhaalles (planning volgt nog)
Geen les (Hemelvaart)
Laatste les van het schooljaar
Zomerstage (inschrijven kan na de
paasvakantie)

Waar
Kruisem
Tielt

Kruisem
Kruisem
Tielt
Sporthal Tielt
Tielt
Allen
Tielt
Sporthal Kruisem

Heeft jouw kleuter, neef, nicht, buur,
zusje, broer zin om te DANSEN? Kom
dan zeker eens langs voor een
proefles!
Geeft ons eerst een seintje op 0479/78
17 17 (Tielt) of 0477/37 68 73
(Kruishoutem)

Afbeeldingen: Enkele shots van de website
Juffen en leraars Mia, Annelies, Gillian, Arne, Emma, Veerle, Bruno, Bram, Thang en
Sharon wensen jullie veel dansplezier toe!

