
   
 

   
 

 

 

 

Beste dansers en ouders, 

Eerst en vooral: welkom (terug). Hopelijk heeft iedereen een deugddoende vakantie achter de rug en zijn jullie er 

volledig klaar voor, want we hebben weer veel leuke dingen op het programma staan dit jaar. Hieronder enkele 

praktische zaken op een rij. Voor diegenen die onze school al kennen is dat vaak herhaling, voor de nieuwe 

gezichten leggen we graag enkele dingen uit. Moesten er over bepaalde zaken vragen zijn, mogen jullie ons altijd 

contacteren via mail (dansschoolmovimento@hotmail.com) of je docent aanspreken met je vraag. Wij hebben met 

hele Movimento-team alvast veel zin in het nieuwe dansjaar en wensen iedereen veel dansplezier toe!  

   

Liefs,                  

(Juf) Talitha & het Movimento-team 

INSCHRIJVEN DANSSCHOOL 

• Zoals jullie reeds gemerkt hebben gaan de inschrijvingen enkel online. Alle info over de betaling krijg je na je 

inschrijving. Gelieve dit goed na te lezen: exacte bedrag, nummer dat erbij hoort, etc. Betaalbewijs kan je na 

betaling daar ook afdrukken.  

 

• Wil je nog graag een proefles proberen? Of wil een vriend of vriendin een proefles volgen? 

Dit kan steeds aan 5 euro. Indien je daarna inschrijft, krijg je die 5 euro terug.  

 

• Alle lessen dienen per semester of per jaar betaald te worden, met uitzondering van de Zumba en Dance 

Workout. Hiervoor kan een 10-beurtenkaart aangekocht worden die geldig is voor 10 Zumba of Dance 

Workout lessen en dit gedurende 4 maanden. Zumbakids vallen niet onder deze regeling. Uiteraard kunnen 

deze lessen ook gewoon per semester of jaar betaald worden, wat iets voordeliger uitkomt.  

 

• Sinds dit jaar kan je ook bij ons punten sparen met UiTPAS Meetjesland. Gelieve het nummer van op het 

UiTPAS in te vullen op het online profiel van de danser. Voor het Kansentarief maak je een afspraak met 

Sabine op het nummer +32 (0) 486 27 61 51  (meer info: https://www.uitinhetmeetjesland.be/content/over-uitpas-meetjesland ) 

 

DOCENTENTEAM 
Bij Movimento staan we graag bekend om ons fijn docententeam. Wij opteren voor mensen met een 

dansopleiding en ervaring binnen het lesgeven. Wij gaan voor kwaliteit! Wil je meer over je docent te weten 

komen? Neem dan binnenkort zeker een kijkje op onze website. 

INSCHRIJVEN KAMPEN 
Op onze kampbrochure is het nog heel even wachten. Wat we wel al kunnen vertellen is dat er elke vakantie 

kampen op het programma staan voor groot en klein, in verschillende thema’s. We hebben ook nieuwe concepten 

voor onze kampen klaar! Hou onze website, facebookpagina en Instagram in de gaten. Zodra de inschrijvingen 

openen zullen we dit posten.  
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PRAKTISCHE AFSPRAKEN VOOR DE LESSEN 

• Je komt naar de les met aangepaste kledij: geen schoenen die buiten gebruikt zijn (liefst met witte zool), geen 
rokken, geen jeans.  Zorg altijd dat je comfortabel kan bewegen. De dansers van de balletles hebben 
aangepaste regels (zie balletbrief). 

• Onze haren zijn vast in een staart, eventueel nog extra speldjes. Bij ballet maakt iedereen een dotje. 

• Kauwgom is niet toegelaten. 

• We gaan VOOR de les naar het toilet (niet tijdens). 

• We zijn steeds op tijd aanwezig.  

• Leerkrachten kunnen bij ziekte of afwezigheid vervangen worden of de les kan eenmalig verplaatst worden. 
We doen er alles aan om dit niet vaak te laten gebeuren en communiceren steeds duidelijk naar alle ouders via 
verschillende kanalen (mail, onze facebookgroep etc.). 

• Het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald. Wanneer je langdurig gekwetst of ziek bent, kan je het lesgeld 
terugvorderen na het voorleggen van een medisch attest en in overleg met Talitha. Indien zich dit voordoet, 
gelieve een mail hiervoor te sturen. (dansschoolmovimento@hotmail.com) 

• Geef telkens jouw juiste contactgegevens op. Wanneer deze wijzigen, gelieve die aan te passen op de website.  

• Gelieve alles te naamtekenen, zo kunnen gevonden voorwerpen snel bij de eigenaar teruggebracht worden. 

• Een GSM wordt niet toegestaan tijdens de les. Alsook eten wordt niet tijdens de les toegestaan. 
 

ALGEMENE WERKING 

• De dvd’s van foto’s en film van ‘Hotel Movimento’ zijn nog volop in de maak.  Diegenen die er eentje besteld 
hebben, zullen die in de les van hun docent ontvangen zodra ze klaar zijn.  

• De leerlingen die balletles volgen krijgen een aparte brief mee in verband met benodigdheden.  

• Elke danser heeft een Movimento T-shirt nodig (voor de dansshow), die te koop is aan €15. Bestellen kan via 
www.noola.be en dan doorklikken naar ‘dansschool Movimento’. Verder hebben wij géén verplicht uniform. 
Deze T-shirt bestellen kan nu of later in het jaar. Wie zin heeft kan via noola.be ook leggings, broeken, topjes, 
vestjes en tassen bestellen.  

• Onze Facebookpagina ‘Dansschool Movimento’ is erg handig om als ouder te ‘liken’. Zo zullen wij belangrijke 
meldingen hier plaatsen, net als leuke foto’s en interessante nieuwtjes. Daarnaast hebben we ook een 
besloten groep ‘dansschool Movimento’ waarvoor je lidmaatschap kan aanvragen. Hier kunnen vragen aan 
docenten of andere leden gepost worden en zullen docenten regelmatig een video plaatsen van 
choreografieën die in de les aangeleerd zijn; zo kunnen de leerlingen die dat willen thuis oefenen. Deze video’s 
worden enkel geplaatst als de docent hiervoor kiest. 

BELANGRIJKE DATA 

Op de website staat onze jaarkalender ( http://www.dansschoolmovimento.be/kalender/ ), maar toch zetten we 
hier nog eens alle belangrijke data op een rijtje. Meer info per evenement volgt nog, alsook de data van generale 
repetitie voor de show, finalerepetitie en balletexamen. Voor deze data hangen wij van beschikbaarheden van 
ruimtes en docenten af. Zodra wij concrete uurschema’s hebben, geven we die aan jullie door.  

• 1 december: sinterklaasfeest in CC Den Hoogen  
Pad (Adegem)  

• 6-12 januari: vriendjesweek 

• 13-19 januari: start nieuw semester 

• 22 februari: eetfestijn in Hoogen Pad 

• 30 en 31 mei: DANSSHOW   

NIEUW: Sinds dit jaar zijn er 2 jaarkalenders: eentje voor België en eentje voor Nederland.                                
Twijfel je of er al dan niet les is door een vakantie of feestdag? Kijk naar de jaarkalender! 

CONTACT 
Zit je nog met vragen? Heb je meer info nodig? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren!  
dansschoolmovimento@hotmail.com  0486/27.61.51 www.dansschoolmovimento.be  
Facebook: Dansschool Movimento Instagram: Dansschoolmovimento 
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