
 

 

 

 

 

 

 

Beste dansers en ouders, 

Eerst en vooral: welkom (terug)! Hopelijk heeft iedereen een deugddoende vakantie achter de rug en zijn jullie er 

volledig klaar voor, want we hebben weer veel leuke dingen op het programma staan dit jaar. Ik heb alvast heel 

veel zin in het nieuwe dansjaar! ☺         

 Liefs,             

 Juf Talitha & het Movimentoteam 

 

DOCENTENTEAM 

Bij Movimento staan we er graag gekend voor ons fijne docententeam. Ann, Anke, Emily, Steve, Hanne en Talitha 

zijn ondertussen gevestigde waarden binnen de school. We verwelkomen Lucas die enkele lessen op zaterdag op 

zich neemt en Bjorn die hiphoplessen in Sint-Laureins, Adegem en Zelzate verzorgt. Daarnaast neemt Mariska, die 

vorig jaar ervaring opdeed als hulp juf en onderwijsassistentie studeert, de kleuter les op zaterdag op zich. Zij 

wordt bijgestaan door juf Nele.  

Heb je een vraag? Aarzel dan zeker niet op jouw docent aan te spreken!  

Voor de compagnielessen, workshops en kampen zullen we werken met gastdocenten.  

INSCHRIJVEN DANSSCHOOL 

 

Zoals jullie reeds gemerkt hebben gaan de inschrijvingen sinds dit jaar online. Betalen kan je doen door je geld in 

een gesloten enveloppe mee te brengen met je naam erop. Moest je over de inschrijvingen nog vragen hebben, 

mail dan naar dansschoolmovimento@hotmail.com 

 

Wil je nog graag een proefles proberen? Of wil een vriend of vriendin een proefles komen doen? 

Dit kan nog steeds aan 5 euro. Indien je erna inschrijft voor het dansjaar wordt die 5 euro verrekend met het 

lesgeld.  

Alle lessen dienen per semester of per jaar betaald te worden, met uitzondering van de Zumba.  Hiervoor kan een 

10-beurtenkaart aangekocht worden die voor de drie lessen geldig is en dit gedurende 4 maanden. Na 4 maanden 

vervalt de geldigheid van je kaart. (zumbakids vallen niet onder deze regeling) Uiteraard kunnen deze lessen ook 

gewoon per semester of jaar betaald worden, wat iets voordeliger uitkomt.  

INSCHRIJVEN KAMPEN 

Heb je onze kampbrochure al bekeken? Elke vakantie staan we klaar voor groot en klein in verschillende thema’s 

per kamp.  Dit jaar bieden we naast de optie dans ook op de optie sport aan (voor iedereen van 3 tot 7 jaar). 

Inschrijven kan vanaf eind september via onze website.  

 



 

 

PRAKTISCHE AFSPRAKEN VOOR DE LESSEN 

• Je komt naar de les met aangepaste kledij: geen schoenen die buiten gebruikt zijn, geen rokken, geen jeans.  

Zorg dat je te allen tijde comfortabel kan bewegen. De dansers van de balletles hebben aangepaste regels (zie 

balletbrief). 

• Onze haren zijn vast in een staart, eventueel nog extra speldjes. Bij ballet maakt iedereen een dotje. 

• Kauwgom is niet toegelaten. 

• We gaan VOOR de les naar het op toilet (niet tijdens) 

• We zijn steeds op tijd.  

• Leerkrachten kunnen bij ziekte of afwezigheid vervangen worden of de les kan eenmalig verplaatst worden. 

We doen er alles aan om dit niet vaak te laten gebeuren en communiceren steeds duidelijk naar alle ouders.  

• Het inschrijvingsgeld wordt niet terug betaald. Wanneer je langdurig gekwetst of ziek bent, kan je het lesgeld 

terugvorderen na het voorleggen van een medisch attest en in overleg met Talitha en Sabine.  

• Geef telkens jouw juiste contactgegevens op, wanneer deze wijzigen, gelieve dit aan te passen op de website.  

• Gelieve alles te naamtekenen, zo kunnen gevonden voorwerpen snel bij de eigenaar teruggebracht worden 

• Een GSM wordt niet toegestaan tijdens de les. Alsook eten wordt niet tijdens de les toegelaten. 

 

ALGEMENE WERKING 

• de dvd’s van foto’s en film van ‘Knetterletter’ liggen klaar. Diegene die er eentje besteld hebben, vraag er dus 

zeker naar bij je docent. 

• De leerlingen die balletles volgen krijgen een aparte brief mee in verband met benodigdheden.  

• Elke danser heeft een Movimento T-shirt nodig (tegen de dansshow), die te koop is aan 15 euro. Bestellen 

kan via www.noola.be en dan doorklikken naar ‘dansschool Movimento’  

• Onze Facebookpagina ‘Dansschool Movimento’ is erg handig om als ouder te ‘liken’. Zo zullen wij belangrijke 

meldingen hier neerzetten, leuke foto’s en interessante nieuwtjes. Daarnaast hebben we ook een besloten 

groep ‘dansschool Movimento’ waarvoor je lidmaatschap kan aanvragen. Hier kunnen vragen aan docenten of 

andere leden gepost worden en zullen docenten regelmatig  een video plaatsen van choreografieën die in de 

les aangeleerd zijn… Zo kunnen de leerlingen die dat willen thuis oefenen.  

BELANGRIJKE DATA 

Iedereen krijgt van ons een jaarkalender maar toch zetten we hier nog eens alle belangrijke data op een rijtje. 

Meer info per evenement volgt nog. Zodra wij concrete uur schema’s hebben geven we die aan jullie door.  

19 november: sinterklaasfeest                 

18-23 december: vriendjesweek               

15-20 januari: betaalweek                   

10 maart: eetfestijn in Sint-Laureins                

28 en 31 maart: balletexamens (op de dag dat je 

les volgt)                                                           

29 april: repetitie finaledans dansshow    

6 mei: prégenerale repetitie dansshow                

19 en 20 mei: DANSSHOW                                  

22-28 mei: laatste lesweek 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Zit je nog met vragen? Heb je meer info nodig? 

 Heb je opmerkingen over onze werking? 

 Aarzel dan zeker  niet om ons te contacteren!  

dansschoolmovimento@hotmail.com of 

0486/27.61.51                             

www.dansschoolmovimento.be                                                                                                                               

Facebookpagina: Dansschool Movimento 

mailto:dansschoolmovimento@hotmail.com
http://www.dansschoolmovimento.be/

