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Warnsveld, oktober 2016
Geachte ouder(s), verzorger(s) van de kinderen van de kleuterdans en jazzdans,
Zaterdag 12 november 2016 is het weer tijd voor de uitvoering van WSV in de Kei te Warnsveld.
Deze dag is er een middag- en avondprogramma. Uw kind danst mee in het middagprogramma.
Deze voorstelling is van 14.00 uur tot ongeveer 17.00 uur.
De kinderen moeten tussen 13.00 uur en 13.15 uur aanwezig zijn.
Dan hebben de kinderen tijd om zich om te kleden en de kinderen worden mooi gemaakt voor een
spetterend optreden.
Uw zoon/dochter moet voor dit optreden i.i.g. meenemen: dansschoenen – een grote tas waar alles in
kan, voorzien van naam! – wat te eten en te drinken.
Alle kinderen doen met het openingsnummer mee en dansen twee dansen, 1 dans met hun eigen
groep en 1 dans met al mijn drie groepen samen (de grote smurfvakantie). De kinderen treden als
eerste op met hun ‘eigen’ dans, het is handig als ze deze kleding al aan hebben bij binnenkomst.
Kijk in onderstaand schema welke kleding uw kind mee moet nemen/ aan moet hebben:
Lestijd
Groep
Dans
Kleding
16.15 - 17.00
Kleuterdans
Coco loco
Een zomerjurk met een zonnebril
17.00 – 18.00

Jazzdans 5-6 jaar

Smurfendans
De mummiedans

Een witte broek en blauw shirt
Helemaal in het wit gekleed,
stukjes (oud) verband om zich
mee in te wikkelen.

18.00 – 19.00

Jazzdans 6-7 jaar

Smurfendans
Wereldreis

Een zomerjurk
Stoere outdoor kleding met een
goed zittende rugzak op hun rug.

Smurfendans
Een zomerjurk
Wie o wie heeft een speeltent thuis die wij ter decoratie mogen gebruiken tijdens de smurfendans? Ik
zoek er (nog) twee.
Ik ga ervan uit dat alle kinderen meedoen tijdens deze voorstelling. Mocht dit toch niet zo zijn laat u dit
dan zo snel mogelijk aan mij weten.
Ik ben nog op zoek naar enthousiaste hulpouders. Zij blijven vanaf het begin tot aan het einde van
de voorstelling bij de groep. Ik heb 2 ouders per groep nodig en uiteraard mag u begeleiden in de
groep van uw kind. Tijdens de voorstelling kunt u met de kinderen aan de zijkant van de zaal kijken
zodat u bijna niets van de voorstelling hoeft te missen. Ik hoop op uw medewerking! Mocht u interesse
hebben dan hoor ik dit graag.
Met vriendelijke groet,
Vera Tuenter,
Tel : 06- 48 47 20 73

leidster kleuterdans en jazzdans,
E-mail: vera@wsv-warnsveld.com

