Nieuwsbrief augustus 2020

Bekijk de webversie

Start nieuw dansseizoen!
We genieten nog even van de laatste weken van de vakantie. Maar achter de schermen zijn wij
alweer rustig aan het opstarten voor komend seizoen. En we hebben er ontzettend veel zin in.
Wij hopen jullie ook!

Doorstromen, wijzigen of uitschrijven
Indien er komend seizoen voor jou of je kind niets wijzigt, hoef
je niets te doen. Indien je een wijziging wil doorgeven voor het
nieuwe schooljaar dien je zo snel mogelijk nadat het nieuwe
lesrooster online staat een nieuw inschrijfformulier in te vullen
zodat wij alle gegevens weer up te date hebben. Dit kan gaan
om bijvoorbeeld een nieuw IBAN, of een nieuw e-mailadres, of
je wil tegenwoordig per jaar vooruit betalen ipv per termijn, of
je wil jezelf of je kind opgeven voor een andere les (de leerling
stroomt door, of wil naar een andere dag of dansstijl).
Indien je wil uitschrijven voor het nieuwe schooljaar dien
je tenminste voor 10 augustus 2020 per e-mail te hebben
opgezegd (dbchaarlem@gmail.com).
Omdat wij continu werken aan kwaliteitsverbetering vernemen wij ook graag wat de reden van
opzegging is. En als je een compliment kwijt wil, zijn we daar natuurlijk ook heel blij mee.
Inschrijven mag vanaf vandaag via de site of via dbchaarlem@gmail.com

Dansopvang bij Dance Ballet Center.
De dansdagen van Dance Ballet Center zijn de oplossing voor
kinderopvang in combinatie met dans en bovenal veel plezier.
Elke donderdag organiseert Dance Ballet Center zo´n
dansdag en kunnen kinderen van basisschool de Ark in
Heemstede wekelijks een hele middag met dans bezig zijn.
De middag start met het verzamelen bij de dansjuf op het
schoolplein. Zodra de groep compleet is, wandelen de dansjuf
en de kinderen gezamenlijk naar de dansstudio. Om te beginnen worden de kinderen
ontvangen met limonade en een gezonde versnapering en is er even ruimte om even spelen.
Daarna zijn er in totaal twee danslessen gepland: Showdance en modern. Uiteraard is het
mogelijk om één of twee danslessen te volgen.
Check het rooster voor welke groepen op welke dag staat ingedeeld.
Ben je ook enthousiast geworden over de dansdagen? Geef je kind dan op voor een gratis
proefmiddag om te ervaren hoe het is om een hele middag met dans bezig te zijn. Kinderen van
buiten basisschool de Ark zijn natuurlijk ook van harte welkom! Alleen zullen die dan zelf naar
de studio moeten komen.

Let op er zijn wat rooster wijzigingen ten aanzien van het rooster verstuurd in juni.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u dbchaarlem@gmail.com toe aan uw adresboek.

