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         Grimbergen, Mei 2018 

 

Beste ouders,  

Beste dansers, 

 

 

Hiphop: 

 

Zoals aangekondigd starten Yarno en Reyhan met een hiphop wedstrijdgroep “D!VERSITY”.  

De auditie gaat door op vrijdag 25/05/2018. Deze groep zal trainen voor wedstrijden en 

evenementen. 

De auditie is open voor iedereen tussen 6 en 14 jaar. De auditie bestaat uit 2 rondes waaruit een 

select groepje zal gekozen worden.  

 

Inschrijven voor de auditie is een must via de website www.gymnasport.be/inschrijvingen 

 

Wij wensen alle deelnemers heel veel succes! 

 

Netheid! 

 Haren in een staart 

 Juiste kledij aan: initiatie: roos pakje - andere groepen t-shirt en legging 

 Danszakje met dansschriftje erin 

 

Ticketverkoop optreden CON.TEXT: 

Dansgroep NeoLuna treft al zijn voorbereidingen voor het  

dansoptreden CON.TEXT op 28-29-30 september 2018 

 

Ticketverkoop?  05/09/2018 en 11/09/2018: brief met info ontvangt u begin september 

 

Helpende handen 

Wij hopen op de mama’s en papa’s om ons te komen te helpen achter de schermen van 

CON.TEXT. Wil je graag deel uitmaken van de crew backstage, help je graag bij de kinderen 

achter de schermen of maak je graag deel uit van haar –en make up team. Alles kan, graag een 

mailtje met je gegevens naar secretariaat@gymnasport.be. 

 

Aanwezigheden 

Graag max. aanwezigheid in de lessen, gelieve de trainer tijdig te verwittigen in geval van 

afwezigheid! Vanaf september is er een verplichte aanwezigheid voor alle groepen (inclusief 

techniek) zodat we jullie een fantastisch dansoptreden kunnen presenteren. 

 

 

 

 

Dans 

mailto:secretariaat@gymnasport.be
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Inschrijvingen nieuw sportjaar 

Je kan je inschrijven voor het nieuwe sportjaar vanaf 01/07/2018. Dit zal , net zoals vorig jaar, 

terug online verlopen. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.  

 

Open les 

Van 2 tot en met 8 juni organiseren we een open lesweek voor alle dans- en turnlessen. Wil je bij 

ons komen dansen of turnen? Kom dan zeker een kijkje nemen!  

 

Voorrangsperiode zussen en/of broertjes kleuterdans: 

 

Gezien we voor kleuterdans met zo’n klein mogelijke groepjes werken, zijn er wachtlijsten voor 

deze groep. U kan zusje of broer met geboortedatum 2014 reeds inschrijven voor het werkjaar 

2018-2019. De voorrangsperiode verloopt op 31/05/18. 

 

Hoe inschrijven? 

 

Mail: secretariaat@gymnasport.be 

 

Onderwerp: inschrijving kleuterdans 18-19 

 

Naam en voornaam: 

Geboortedatum: 

Zus of broer van:  

e-mail: 

 

U ontvangt van ons een bevestigingsmail.  

 

Contacteer ons 

 Ziek of afwezig in de les  wij weten dit graag op voorhand 

 

sietse@gymnasport.be – 0471/053354    kleuterdans 

neleb@gymnasport.be – 0484/229633    ministars B, maantjes 

inge@gymnasport.be – 0479/371480      ministars A, show II 

heleen@gymnasport.be – 0471/010880  planeetjes, milkyways 

eshly@gymnasport.be -0497/061182      zonnetjes, techniek show II en show III 

sofie@gymnasport.be – 0484962862       show I 

lies@gymnasport.be – 0484/962871        show III 

leen@gymnasport.be – 0474/709167      ministars C, show V 

kaat@gymnasport.be – 0476/222671      sterretjes, show IV + techniek 

vicky@gymnasport.be – 0485/595561     nova’s 

elise@gymnasport.be – 0475/368605      show VI 

sylvie@gymnasport.be – 0473/244160     show VII, techniek show I 

reyhan@gymnasport.be – 0486/586074  hiphop A 

yarno@gymnasport.be – 0474/242229    hiphop B en C 
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MEI 2018 

 

30/04 01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 

  Gewoon les Gewoon les Gewoon les Gewoon les Gewoon les 

Zonnetjes & show IV 

extra 09u-12u 

07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 

  Gewoon les 

Show V extra 

19u-21u          CH 

Gewoon les Gewoon les Gewoon les 

Initiatie mama-dag 

Gewoon les 

14/05 15/05 16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 

  Gewoon les Gewoon les Gewoon les Pinksterweekend 

Geen les 

Pinksterweekend 

Geen les 

21/05 22/05 23/05 24/05 25/05 26/05 27/05 

Pinksterweekend 

Geen les 

 Gewoon les Gewoon les AUDITIE HIPHOP Gewoon les Show IV + zonnetjes  

09u30-11u SA 

nova’s: 16u-17u 

PODIUM  

Zie aparte planning 

28/05 29/05 30/05 31/05    

  Gewoon les Gewoon les    

 
ZONDAG 27/05/2018 -  PODIUM  gewone lessen die dag vervallen tenzij genoteerd 
 

09u30 – 10u30 ministars, milkyways 
10u30 – 11u30 planeetjes, sterretjes  
11u30 – 12u30 maantjes, volwassenen 
13u30 – 14u30 show I, show II, special dance 

14u30 – 15u30 show III,  
15u30 – 16u30 hiphop A, hiphop B 
16u30 - 17u30 show V 
17u30 – 19u30 show VII 
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JUNI 2018 
 

  30/5 31/05 01/06 02/06 03/06 

  Gewoon les 
18u-19u special 
Geen techniek SII 

Gewoon les Gewoon les Gewoon les 
Show III tot 11u30 

Gewoon les 
 

04/06 05/06 06/06 07/06 08/06 09/06 10/06 

  Gewoon les 
18u-19u special 
Geen techniek SII 

Gewoon les Gewoon les PODIUM 
Geen kleuterdans 

Gewoon les 
Geen techniek show IV 

11/06 12/06 13/06 14/06 15/06 16/06 17/06 

  Gewoon les 
18u-19u SII 
Geen les zonnetjes 
(examens) 

Gewoon les Gewoon les Gewoon les Gewoon les 
Geen techniek show IV 
Show VII 16u30-20u30  SA 

18/06 19/06 20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 

  Gewoon les 
18u-19u SII 
Geen les zonnetjes 
(examens) 

Gewoon les HH A 17u30 – 19u00 
Gewoon les 

Gewoon les 
Opendeurdag 
kleuterdans 

Gewoon les 
Show V in SA 17u00-18u00 
18u00-18u30 SPECIAL 

25/06 26/06 27/06 28/06 29/06 30/06 01/07 

  Gewoon les 
 

Gewoon les Gewoon les GEEN LES GEEN LES 

 
 
ZATERDAG 09/06/2018 (09u30-12u30)                                                              24/06 
09u30-11u00 iedereen intro en finale (geen kleuterdans)   Special: 30 minuten herhaling. Dansers die de special doen, hoeven geen techniek meer te doen 
11u00-12u30 doorloop alle groepen                                                                                       op zondag 

 Gewone lessen die dag vervallen 

 


