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          WELKOM aan alle nieuwe leden die vanaf dit schooljaar aansloten bij Wannadance. 
          Chantal doet haar best om u elke les met een voldaan gevoel en een glimlach naar huis te laten gaan! 
          Het lesgeld uiterlijk overschrijven VOOOR 15 oktober a.u.b.  Tarieven en betalingsinstructies zie bijlage. 
 
          Zorg a.u.b. voor aangepast schoeisel tijdens de danslessen! 
          Voor de lessen Kleuterdans en Kidsdance die doorgaan in de sporthal van Weelde vraagt de  
          gemeente om aangepast schoeisel te dragen. Dit betekent dus andere schoenen dan diegenen die buiten  
          gedragen werden. Dit mogen turnpantoffels zijn of sportschoenen met een propere zool. U kan eventueel de  
          turnzak van de school laten meenemen. Liever NIET op sokken laten dansen, dit is niet gezond voor het  
          lichaam. Voor de lessen die doorgaan in zaal Sint Jan is het niet nodig om te wisselen van schoenen, WEL om  
          schoenen te dragen waarmee je kan dansen. Dus GEEN laarsjes a.u.b. 
 
          Gsm-gebruik 10-ers. 
          Kinderen die van thuis uit een gsm mogen gebruiken, worden vriendelijk verzocht om deze NIET te gebruiken  
          tijdens de danslessen. De gsm mag in de zaal aanwezig zijn. Het geluid wordt op ‘stil’ gezet en verder wordt  
          de gsm niet gebruikt, waarvoor dank. 
 
         Verzekering bij Danssport Vlaanderen 
           Alle leden van Wannadance zijn aangesloten en verzekerd via Danssport Vlaanderen (voorheen noemde dit   
           Dansliga.) De lidkaarten worden binnenkort uitgedeeld.   

 Als lid bent u verzekerd via Danssport Vlaanderen tijdens de activiteiten van Wannadance en de 
verplaatsing heen en terug naar deze activiteiten. 

 Met uw lidkaart kan u inschrijven op de activiteiten van Danssport Vlaanderen. 
 Vier keer per schooljaar ontvangt u het tijdschrift van Danssport Vlaanderen. 
 Twee keer per schooljaar ontvangt u een kortingsbon van Brantano. 
 U kan genieten van korting op voorstellingen. 

           Muziek op de website 
           De muziek uit de lessen van Wannadance is te beluisteren via de website. Om de muziek te beluisteren heb je een
           Spotify-account nodig, dat je gratis kan aanmaken. Voor elke les die op het lesrooster staat, is er een aparte  
           afspeellijst. Enkel de muziek die via Spotify deelbaar gemaakt kan worden, vind je terug in deze lijsten. Voor  
           sommige muziekjes die niet in Spotify afspeelbaar zijn vind u een link naar een youtube filmpje.  



 

      
           Nascholing voor begeleiders van kinderen bij Donche Turnhout 
           Chantal geeft nascholing aan leerkrachten. Hieronder een overzicht van de nascholingen die ze verzorgt  
           bij het Donche centrum in Turnhout. Dit is de nascholingsdienst van Thomas More. 
           Iedereen die als begeleider met kinderen werkt, kan hiervoor aanmelden.  
                      Aanmelden voor deze vormingen kan via www.donche.be        

          Dansen, genieten en ontspannen in de klas : woensdag 18 oktober 2017 
          Yoga in de klas, kleuters: woensdag 18 oktober 2017 
          Onthaasten en genieten via eutonie: woensdag 15 november 2017 

            Dansdocenten die de voorbije jaren werden opgeleid 
            Op vooraf afgesproken momenten worden enkele docenten die door Chantal werden opgeleid,   
            ingeschakeld om in de lessen van Chantal les te geven. Chantal zal zelf ook in de les aanwezig zijn. 

            T-shirt Wannadance 
            Een t-shirt van Wannadance is te bestellen aan 17 euro per t-shirt. Op de achterzijde komt de eigen naam  
            te staan. T-shirts zijn te bestellen in de tienermaten S-M-L. 

            Dans en speel in het water - zwembad Arendonk - kerstvakantie 
            Chantal verzorgt op aanvraag van het zwembad in Arendonk op woensdag 28 december en 4 januari  
            workshops 'dans en speel in het water' voor kinderen en hun ouders of andere begeleider en initiatielessen 
            aquagym voor tieners en volwassenen. Vooraf inschrijven is niet nodig. Op de dag zelf naar het zwembad  
            komen en de inkom betalen. De kinderen krijgen na hun les een gratis pannenkoek. 
 
            Datums om te noteren in uw agenda: 
            Sport en spel twee daagse HERFSTVAKANTIE 2017          
            Voor oudste kleuters + kinderen 1ste en 2de leerjaar. 
            Maandag 30 en dinsdag 31 oktober 2017. Deelnameprijs = 40 euro. Fiscaal attest inbegrepen. 
            Aanmelden kan dit door te melden aan Chantal. Promotie maken = fijn. 
 
           JAARLIJKSE VOORSTELLING TER AFSLUITING VAN HET SEIZOEN: zondag 17 juni 2018  

            Zomerkampen:  
            2 t.e.m. 6 juli 2018: dans-spel-crea kamp oudste kleuters en 1ste, 2de leerjaar - sporthal Poppel 
            9 t.e.m. 13 juli 2018: Fashion Week i.s.m. Atelier Nini - vanaf 9 jaar - sporthal Poppel  
                   (dans, naaiateliers, beauty workshops) 
           27 t.e.m. 31 augustus 2018: Omnisportkamp voor oudste kleuters t.e.m. 8 jaar - sporthal Poppel 
           Inschrijven voor de zomerkampen kan vanaf januari.                                     

 
 


