
 
Dansworkshop in de herfstvakantie!

In de herfstvakantie willen wĳ graag (bĳ voldoende aanmeldingen) 
een dansworkshop organiseren! 

De dansworkshop is voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar. 
We gaan met de hele groep en in kleinere groepen aan de slag. 
Zo kan iedereen dansen op eigen niveau en zal er ook met de hele groep samen 
gedanst worden!
 
Tussendoor zorgen wĳ dat de kinderen een lekkere, zoete én gezonde 
snack krĳgen. Ook zorgen wĳ voor drinken tussendoor, maar het is altĳd 
handig om een eigen waterfles mee te nemen!

Wanneer? 
20 oktober 2021

Hoe laat? 
12:00 – 15:00 uur

Waar? 
REND Dance: Goudmos 67, Nieuwerkerk aan den Ĳssel 2914 AG 
(Prins Willem Alexanderschool, Goudmos) 

Prĳs?
15 euro per kind.

Voor wie?
De dansworkshop is voor alle kinderen tussen de 6 en 14 jaar die gezellig
willen komen dansen. Je hoeft dus niet bĳ ons op les te zitten.

Wat gaan we doen? 
We gaan een gave dans leren, hier maken wĳ met de kinderen een videoclip van! 
Deze clip sturen wĳ, zodra deze af is, naar de deelnemers van de dansworkshop toe. 

Ook zouden wĳ graag een stukje van de video op onze social-media plaatsen, graag 
horen wĳ vooraf of u ons toestemming geeft voor het plaatsen van de beelden 
met uw kind! Dan kunnen wĳ hier rekening mee houden tĳdens het filmen.
 
In de video die u ontvangt als uw kind deel heeft genomen aan de dansworkshop, 
zullen dus wel alle kinderen zichtbaar zĳn. Wĳ vragen u dan ook zelf niet de video 
te delen op social-media, in verband met de privacy van de andere kinderen.     

Uiterlĳk 17 oktober 2021 laten wĳ definitief weten of de dansworkshop 
door kan gaan! (Als wĳ voldoende aanmeldingen hebben kan het doorgaan, 
dus vertel het vooral ook aan vriendjes en vriendinnetjes!)

Zouden jullie per app aan ons willen laten weten of uw kind mee wil doen met de 
dansworkshop? Dan kunnen wĳ zien of het door kan gaan! 
Aanmelden kan tot en met 16 oktober 2021!
 

  

Aanmelden via: 06 - 85 27 83 25


