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De laatste twee maanden van het jaar breken aan, maar we hebben zeker nog leuke dingen op
de agenda staan! Als eerst nodigen wij alle ouders uit om mee te komen doen tijdens de Parents
Class Week. Lekker dansen en even los gaan met zoon, dochter, moeder of vader. In december
zijn er kijklessen waarin iedereen is uitgenodigd om tijdens de les te komen kijken naar alle
ontwikkelingen. 
 
Parents Class Week 
Van dinsdag 12 november tot en met vrijdag 15 november gaan de remmen, haren en spieren los
van alle ouders. Tenminste daar hopen wij natuurlijk op. De lessen worden speciaal gegeven voor
ouders en kind, dus het zou leuk zijn als alle dansers iemand meebrengen. Wanneer ouders echt
niet kunnen, mogen natuurlijk ook grootouders, ooms of tantes of de oppas worden
meegenomen.  Ervaring is natuurlijk geen vereiste, het gaat vooral om de gezelligheid en de
connectie. Blok deze dagen in de agenda! 
 
Twinning is Winning
Om de Parents Class nog leuker te maken nodigen wij iedereen uit om met hun danspartner een
bijpassende outfit aan te trekken. Het danskoppel met de leukste, stoerste, grappigste of mooiste
outfit wint een prijs! Aan het eind van de week overleggen wij wie er kans maken en in de week
van 18 november maken we dit bekent! 



Dansfeest
Vier jij binnenkort je kinderfeestje en wil je iets anders, iets uitdagends, gezelligs en swingends? 
Vraag dan jouw unieke dansfeest aan. Tijdens dit feest krijgen de feestgangers een dansles
naar keuze met eventueel een eigen gekozen thema. Er zijn allerlei extra opties mogelijk
bijvoorbeeld het versieren en opeten van pannenkoeken. Of een kids high tea. Schminken en
een coole fotoshoot. En mochten er andere wensen zijn dan denken wij graag mee! 
De dansfeesten zijn vanaf 6 kinderen te boeken op zaterdag en zondag. 

 

Kledingvoorschriften
Bij veel sporten is het vanzelfsprekend dat er speciale kleding, schoenen en bescherming
aangeschaft moet worden. Bij voetbal is er een wedstrijdtenue nodig, bij hockey een stick, bij
judo een pak en ga zo maar door. Voor dansen zijn er ook bepaalde voorschriften, die
misschien niet direct heel duidelijk zijn, omdat deze per dansles kunnen verschillen. 
Wij zetten de belangrijkste even op een rij.

Klassiek ballet
Balletpakje 
Balletmaillot
Lederen balletschoenen

Street Hip Hop & Boys class
Soepele (niet te warme) kleding 
Binnen sportschoenen

Moderne dans
Soepele aansluitende
kleding
Sokken of blote voeten

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van de kledingvoorschriften spreek ons dan even aan. 

Even voorstellen
‘Hallo,Ik ben Kyomi Tsang, 20 jaar en studeer aan het Albeda Dans College in Rotterdam. Ik zit
nu in mijn 2de jaar en voor school moet ik ook een lesgeef stage lopen. Ik ken Nathalie en Ilse
al best lang, zij hebben mij vroeger veel les gegeven. Daarom lijkt DNA Dance Studio mij een
fijne plek om mijn eerste danslessen te geven. Dansen is mijn passie en ik hoop hier mijn
passie door te kunnen geven aan de leerlingen.' 

Reviews
Hopelijk volgt u ons al op Facebook, Instagram en Google. Mocht u dat nog niet doen, dan
vragen wij u om onze socials te liken en in de gaten te houden. Daarnaast zouden wij het erg
waarderen wanneer u uw ervaring deelt. 
Bent u tevreden? Vertel het verder.
Heeft u opmerkingen, suggesties of tips? Vertel het ons! 

www.dnadancestudio.nl
Facebook: www.facebook.com/DNADanceStudioMoordrecht
Instagram: dnadancestudiomoordrecht

Neem op de volgende bladzijde alvast een kijkje in de lessen! 



Agenda
12 t/m 15 november                 Parents Class Week
3 t/m 6 december                    Sinterklaasles
10 t/m 13 december                 Kijklessen 
23 dec. t/m 5 jan.                      Kerstvakantie

Kijkje achter de schermen

We zijn een team dat aan het groeien, ontwikkelen en leren is. 
We kijken er naar uit om als team samen te werken met de ouders, dansers en docenten.

 
Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn dan staan wij graag voor u klaar om deze met u te bespreken.


