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Beste ouders, dansers,  

 

Voor we starten met het nieuwe dansjaar zouden we graag nog een aantal mensen in de 

bloemetjes willen zetten:  

 

  

  Aan alle dansers : Jullie waren FANTASTISCH! 

  Aan alle ouders: Bedankt, de kinderen waren altijd  

  op tijd aanwezig en waren steeds in orde! 

  Aan alle helpende handen & volwassenen: WAUW 

  wat kunnen jullie schminken, ontschminken,    

  haren draaien, kindjes entertainen… topteam! 

 

 

 

Wij hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een weekje rust , wij zijn in ieder geval klaar 

om er weer volledig in te vliegen!  

 

In deze nieuwsbrief vind je de nieuwste updates en de groepsverdeling terug, in bijlage ook 

onze kalender. Kijk de kalender goed na want we hebben een aantal wijzigingen moeten 

doorvoeren. Is er iets onduidelijk? Aarzel dan niet om ons te contacteren! 

 

1. Nieuws 
 

Wij nemen in ons lesgevers-team afscheid van enkele trainers en wensen hen ook te bedanken 

voor al hun inzet , enthousiasme en hun mooie choreo’s. 

  

Inge Jacobs:  

Na 16 mooie jaren als lesgeefster geeft zij de fakkel door aan jonger geweld.  

Achter de schermen blijft Inge uiteraard actief als voorzitster van de club.  

 

 

 

Elise Wouters:  

Elise neemt een sabbatjaar zodat ze haar kan focussen op haar studies en 

verbouwingen. Wij wensen haar alvast veel moed & succes en willen haar bedanken 

voor de fijne en energieke jaren tot nu toe.  
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Vicky Loos:  

Vicky neemt een sabbatperiode om over 2 jaar terug te keren vol creatieve ideeën.  

Wij willen haar alvast bedanken voor haar inzet en mooie choreo’s en kijken uit naar 

een verdere samenwerking in de toekomst.  

 

 

Wij verwelkomen ook graag een nieuwe trainster in ons team, welkom:  

 

Ysaline Arakelian: 

Deze flapuit startte bij ons als kleine kleuter en heeft ondertussen de leeftijd bereikt 

om haar ervaring over te brengen op dansende kindjes. Kleuterdans A en B worden 

haar brokjes energie en zullen de kneepjes van het dansvlak van haar leren. Succes 

Ysaline! 

 

Komend sportjaar zullen jullie op regelmatige basis lesgevers-in-spé in de lessen zien. Dit zijn 

jongeren vanuit onze club die hebben aangegeven les te willen geven. Zij zullen naar lessen 

komen kijken om de sfeer op te snuiven, de lessen bij te staan en zullen ook ingeschakeld 

worden voor dringende vervangingen.  

  

Voor de groep HIPHOP C hebben wij niet voldoende inschrijvingen dit sportjaar en hebben wij 

jammer genoeg beslist om deze groep stop te zetten. Diegenen die hun inschrijving voor het 

volledige jaar voor deze groep al betaald hadden, zullen dit pro rata terugbetaald krijgen. 

 

2. Vakantie 
 

Elke 2 jaar gaan wij met onze dansers op reis. Dit jaar hebben we 

gekozen voor HONGARIJE. De vakantie gaat door van 29/07/2019 tot 

09/08/2019 en is toegankelijk voor alle kinderen vanaf het 2e leerjaar. Er 

kunnen maximum 45 (ingeschreven) dansers mee, dus snel inschrijven is 

noodzakelijk.  Inschrijven kan via onze website: www.gymnasport.be/vakantie-neoluna  

Gezien wij met het vliegtuig gaan, hebben wij nog geen definitieve prijzen ontvangen.  Wij 

nemen een richtprijs van 650 euro (50 euro korting voor zusjes).  Let op: dit kan nog wijzigen. 

 

3. In de agenda 
 

 15-22 oktober : Vriendjesweek! Alle dansers mogen een vriendje of vriendinnetje 

meenemen naar de les. 

 Herfstvakantie van 29/10-04/11/2018 & 11/11/2018 – Geen les 

 Vrijdag 09/11/2018 : Pannenkoekenfestijn (aparte brief volgt) 

 Zondag 09/12/2018 : Kerstmarkt Grimbergen 

 Zaterdag 15/12/2018: Gymgala 

http://www.gymnasport.be/vakantie-neoluna
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4. Groepsindeling 
 

Hierbij kunnen jullie nog eens de groepsverdeling terugvinden. 

 

INDELING NIEUWE GROEPEN 

CLUB 

Oude groep 
Nieuwe groep vanaf 
oktober Lesgever Geboortejaar 

Kleuterdans C   -->  Kleuterdans A ysaline 2014 

   -->  Kleuterdans B  ysaline 2014 

Kleuterdans A + B   -->  Ministars Nele 2013 

Minstars C   -->  Milkyways Sietse 2012 

Ministars A + B   -->  Planeetjes Heleen 2011 

Milkyways + Planeetjes   -->  Sterretjes Sofie 2010 - 2009 

Sterretjes   -->  Maantjes Nele 2008 

Maantjes   -->  Zonnetjes Kaat 2007-2006 

Zonnetjes   -->  Nova's Sietse 2005-2004 

Nova's   -->  Luna’s Heleen  2003 

HHA  -->  HHA Reyhan 2011-2010 

HHB  -->  HHB Reyhan 2009-2007 

HHC   afgeschaft     

Volwassenen  -->  Volwassenen Sylvie 18+ 

SHOW 

Oude groep 
Nieuwe groep vanaf 
oktober Lesgever Geboortejaar 

selectie  -->  show I Sofie 2011 

show I  -->  show II Lies 2010 

show II  -->  show III Leen 2009-2008 

show III  -->  show IV Kaat 2007-2006 

show IV  -->  show V Eshly 2005-2004 

show V, VI, VII  -->  show VI Sylvie >2003 

 

 

Aarzel niet om ons te contacteren in geval van vragen! 

 

Veel dansplezier 

Leen, Sylvie, Kaat, Eshly, Lies, Sofie, Heleen, Nele, Sietse, Ysaline, Yarno en Reyhan  

 
 


