
Ook dit jaar trekken weer veel leerlingen de wandelschoenen aan om 
mee te doen aan de avond  4-daagse. Een leuk jaarlijks terugkerend  
evenement. De avond 4-daagse in Houten wordt gelopen van 21 t/m 24 
mei. Alle lessen vervallen gedurende deze dagen voor leerlingen in het 
basisonderwijs met uitzondering van de kleuters.  

Bekijk hier het aangepaste rooster voor de avond 4-daagse week.  

 

 

Wil je volgend seizoen een andere les volgen, op een andere dag les 
hebben of wil je samen met een vriend(in) in dezelfde groep dansen? 
Geef dit dan vóór 1 juni door aan de administratie. Wij noteren de   
voorkeur en gaan onze uiterste best doen om hieraan gehoor te geven, 
maar kunnen helaas niks garanderen.   

Wil je volgend jaar niet meer komen dansen? Dat vinden wij heel      
jammer. Opzeggen kan schriftelijk vóór 1 juni, maar we hopen natuurlijk 
dat iedereen met heel veel plezier blijft dansen! 

Mei 2019 

STARNIEUWS 

  AVOND 4-DAAGSE 

  VOORKEUR SEIZOEN ‘19-’20 

AGENDA 

21 t/m 24 mei 2019 Avond 4-daagse - aangepast rooster 

30 mei 2019 Hemelvaartsdag - GEEN les / TPK voorstelling 3x3 - Theater aan de Slinger 

31 mei & 1 juni 2019 Hemelvaartsweekend -  lessen gaan gewoon door 

1, 8, 15, 22 juni 2019 JTK proefperiode 

7 & 8 juni 2019 Pinsterweekend - lessen gaan gewoon door 

10 juni 2019 2e Pinksterdag - GEEN les 

17 juni t/m 22 juni 2019 Kijkweek voor NIET showgroepen 

24  t/m 29 juni 2019 Vriendin(nen)week - alle groepen 

1 t/m 6 juli 2019 Proeflesweek - alle groepen 

6 & 7 juli 2019 Selectie voorstelling ‘Please like me!’ - Theater aan de Slinger 

8 t/m 14 juli 2019 Laatste lesweek 

15 juli 2019 Start zomervakantie t/m 8 september 2019 

KIJKWEEK 

In de week van 17 juni is het 
kijkweek voor alle groepen 
die NIET met onze shows 
‘Apenstreken in het circus’ 
en de TPK voorstelling ‘3 x 3’ 
mee deden/doen. Leerlingen 
die geen show hebben     
gedaan mogen publiek  mee 
nemen om te laten zien wat 
zij de laatste tijd hebben 
geleerd. Tot ziens bij een van 
de lessen!  

Stardance Studio’s -  Hefbrug 2 -  3991 LB Houten -  (030) 63 81 501 -  info@stardance.nl 
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http://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2019/05/avond-4-daagse-aangepast-rooster.pdf
mailto:administratie@stardance.nl?subject=Voorkeur%20seizoen%20'19-'20
https://www.facebook.com/pages/Dansstudio-Stardance/110290545732172
https://twitter.com/StardanceHouten
http://www.youtube.com/user/DansstudioStardance?feature=watch
https://www.instagram.com/stardancestudios/
http://www.stardance.nl/wp-content/uploads/2019/05/avond-4-daagse-aangepast-rooster.pdf
https://www.aandeslinger.nl/programma/3-x-3
http://www.stardance.nl/opleiding/jong-talent-klassen/
https://www.aandeslinger.nl/programma/please-like-me
http://www.stardance.nl/events/

