
Nieuwsbrief april 2018 
In deze nieuwsbrief willen we alvast de afspraken voor de Dance Happening van 5 

en 6 mei 2018 meegeven. 

MEEBRENGEN OP GENERALE REPETITIE op vrijdag 4 mei 
2018: ( per groep) 

• INIMINIES:   haarsnit: meisjes 2 staartjes half hoog, Gaëtan cool als altijd! 

witte turnpantoffeltjes (zonder veters of velcro), zwarte danslegging/broek, witte sokjes ( Gaëtan zwarte 

sokken)  4 schuifspeldjes, 2 veiligheidsspelden , meisjes roze marcelleke, Gaëtan wit marcelleke 

• MINI MOVE:   haarsnit: meisjes 2 staartjes half hoog  

witte turnpantoffeltjes (zonder veters of velcro), zwarte danslegging, witte sokjes,  4 schuifspeldjes, 2 

veiligheidsspelden  

• MINI DISCO:   haarsnit: meisjes dotje midden achteraan op het hoofd, Aaron 

cool als altijd! 

witte turnpantoffeltjes (zonder veters of velcro), groene dancing kids T-shirt,  4 schuifspeldjes, 2 

veiligheidsspelden , Aaron volledig zwarte trainingsbroek en wit hemd 

• GOGO KIDS:  haarsnit: lage dot  

witte turnpantoffels (zonder veters of velcro), blauw jeansshortje ( of broek), geen rokje, 2 veiligheidsspelden, 

hondenknuffel, prinsessenkleed en prinsessenkroontje als je dat thuis hebt 

• JUNIOR ROCK : haarsnit: 2 hoge staarten bovenop het hoofd 

witte turnpantoffels (zonder veters of velcro), zwarte danslegging, wit onderbroekje, 10 schuifspeldjes, 2 

veiligheidsspelden, volledig zwarte effen T-shirt   

• TEENS SPIRIT:  haarsnit: 2 lage vlechten naast het oor 

witte turnpantoffels (zonder veters of velcro), zwarte danslegging, volledig effen witte T-shirt met korte 

mouwen, volledig effen zwarte T-shirt, 2 veiligheidsspelden 

• JAMMERS:  haarsnit: meisjes hoge paardenstaart. Mats en Mike cool als 

altijd! 

witte turnpantoffels (zonder veters of velcro), zwarte aansluitende dansbroek of legging, jongens volledig 

zwarte trainingsbroek ,volledig zwarte effen T-shirt, 2 veiligheidsspelden, meisjes roos getint onderbroekje 

  

• DANCE TEAM:  haarsnit: zijkanten van de haren naar achter in een klein staartje 

Volledig zwarte danssneakers ,volledig zwart shortje ,volledig zwarte effen T-shirt , roos getint slipje, zwarte 

sneakersokjes,  2 veiligheidsspelden,  

 

• BREAK TEAM:   

Volledig wit hemd of blouse, volledig zwarte broek ( jeans of geklede broek , GEEN sportbroek)  



 

• Dancing Crew:   

Zwarte danssneakers, zwarte BH of sporttopje , een kort jeansbroekje 

          

Aan de mama’s wordt vriendelijk gevraagd om vóór de voorstellingen thuis reeds fond de teint aan te brengen 

( niet voor breakers). Dank u wel voor uw medewerking. 

Laat alle juwelen, horloges, ringen, armbandjes , lange oorbellen, gsm,…. thuis! 

Geen nagellak of tatoos !!! 

De kinderen mogen gerust een boek, puzzel, spelletje meebrengen voor tijdens de voorstelling maar zorg dat 

je NAAM erop genoteerd staat!!! 

GELIEVE ALLE KLEDIJ TE NAAMTEKENEN AUB zo geraakt er niets verloren tijdens de 

kostuumwissels backstage !!!! 

IEDEREEN BRENGT VOOR DE GENERALE REPETITIE VRIJDAG OOK MEE: 

· Handdoek (make up) 

· Haarlak en/of gel 

· Borstel en/of kam 

· Klein flesje water + gezonde snack of koek zonder chocolade 

· 2 KAPSTOKKEN met naam erop, 2 PLASTIEK ZAKKEN met naam erop (om kostuums op te hangen) 

· BIG SMILE EN ENTHOUSIASME !!!!! 

 

DE REPETITIES IN DE WEEK VOOR DE HAPPENING GAAN DOOR IN CC Berlare 

OP WOENSDAG 2 MEI 2018   (NIET VOOR DE DANSGROEPEN VAN WENDY en ZIKO !) 

MINI DISCO + GOGO KIDS : 14.00u tot 15.30u 

ALLE ANDERE GROEPEN : 15.00u tot 18.00u 

 

OP VRIJDAG 4 MEI 2018 

KLEUTERGROEPEN: 17.00 tot 18.00 

MINI DISCO + GOGO KIDS : 17.30u tot 18.30u 

JUNIOR ROCK + TEEN SPIRITS + JAMMERS + DANCE TEAM : 17.30 tot 19.30 

BREAKDANCE + DANCING CREW : 19.00u tot 20.00u 

IEDEREEN TIJDIG AANWEZIG AUB , Geen ouders in de zaal. DANK U WEL 

Voor de dansers groot en klein  is het héél belangrijk dat ze de volledige doorloop meemaken. 

Dansers aanwezig in CC Berlare voor zaterdagnamiddagvoorstelling om  
12.30u 

Dansers aanwezig in CC Berlare voor zaterdagavondvoorstelling om 18.30u 

Dansers aanwezig in CC Berlare voor zondagnamiddagvoorstelling om 13.30u 

 
DANCING KIDS ALL STARS 

wij maken er weer een SCHITTERENDE DANCEHAPPENING VAN !!!! 


