
 

Nieuwsbrief november 2016 

 

Danskamp!  

Deze zomer gaat Attitude 54 voor het eerst op danskamp!  

Leerlingen tussen de 8 en 18 jaar kunnen mee op danskamp 

van 16 juli t/m zaterdag 22 juli. Het danskamp is in Beekbergen 

en wordt georganiseerd door ZOKA (zomerkampen). Meer 

weten over zoka? Klik dan op de foto hiernaast. Inmiddels zijn 

er al een aantal aanmeldingen. Ook aanmelden of vragen 

hierover? Mail dan naar info@attitude54.nl  

 

Eerste les van de maand: Donderdag 1 december t/m woensdag 7 december 

Elke eerste les van de maand mogen ouders de laatste paar minuten in de danszaal komen kijken. Het 

lampje op de gang geeft aan wanneer de ouders binnen mogen komen (groen=kom maar kijken), 

ongeveer de laatste 5 à 10 minuten. In onze zaal in Linschoten zal de deur open gezet worden, wanneer de 

leerlingen er klaar voor zijn. De leerlingen die voor de volgende les komen, wachten op de op de gang 

wachten tot de les helemaal afgelopen is.   

 

Sinterklaasoptredens 

Vandaag hebben de danseressen uit Linschoten samen met de pieten opgetreden. Vooral voor de 

allerjongsten was dit erg spannend, maar ze hebben het allemaal super goed gedaan! Het filmpje van dit 

optreden is te vinden op onze facebookpagina (klik op de foto om gelijk naar onze facebookpagina te 

gaan). Zaterdag 26 november zullen selectie 3 en de talentenklas een sinterklaasoptreden verzorgen tijdens 

de sinterklaasmiddag voor vluchtelingen in Woerden. Alvast heel veel succes allemaal!  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Dansschoenen 

Tijdens de les en tijdens optredens zien wij soms kinderen op blote 

voeten of slippers dansen. Om blessures en verwondingen te 

voorkomen is het van belang dat alle leerlingen dansschoenen dragen 

tijdens het dansen (tenzij anders vermeld). Voor de jongste leerlingen 

zijn de zachte/goedkope dansschoentjes prima. Oudere leerlingen 

hebben meer steun en demping nodig daarom adviseren wij 

streetdance sneakers. Deze zijn te vinden bij de Go Sport (merk: 

Papillon) of via www.yofashion.nl 

mailto:info@attitude54.nl
http://www.yofashion.nl/
http://zoka.nl/nl/Ouders/Wat%20is%20Zomerkamp.aspx
http://www.facebook.com/attitude54dancestudio


 

Dansmarathon 

Op zaterdag 17 december organiseren wij een 

dansmarathon om geld in te zamelen voor een airco in de 

danszaal in Woerden en spiegels in de danszaal in 

Linschoten. Wil jij ons hierbij helpen? Doe dan mee met 

onze dansmarathon. Peuters en kleuters kunnen in onze eigen danszaal komen dansen van 10:30-11:30 en 

van 14:30-15:30 uur. Tussen 9.00-21.00 zijn leerlingen vanaf groep 3 en ouder welkom om bij ons te 

komen dansen in de grote zaal tegenover onze eigen danszaal. Je kunt zelf kiezen hoe laat je start en hoe 

laat je stopt met dansen. Wij dagen jullie uit om zo lang mogelijk te komen dansen. We hebben al een 

aantal leerlingen gehoord die willen proberen het 12 uur vol te houden, stoer hoor! Uiteraard mag iedereen 

eten/drinken meenemen voor deze dag.  

   Er zullen de hele dag docenten voor de groep staan en lesgeven in verschillende stijlen 

(streetdance, hiphop, musical, show, modern), dus je kunt 12 uur lang les volgen. Daarnaast is er 

natuurlijk ook tijd voor wat leuke dansspelletjes met elkaar. Wij denken dat dit een super gezellige dansdag 

gaat worden en hopen jullie te zien 17 december! De leerling die uiteindelijk het meeste geld bij elkaar 

danst, ontvangt een leuk Attitude-pakket.  

Een aantal leerlingen zijn al erg fanatiek sponsors aan het 

zoeken en vroegen zich af wat er zou gebeuren als zij ‘teveel’ 

geld ophalen. Mocht er inderdaad zo enthousiast geld 

opgehaald worden dat er geld over is, dan zullen wij dit geld 

doneren aan het Prinses Beatrix Spierfonds.  

Tijdens de lessen hebben alle leerlingen een sponsorkaart 

ontvangen die gebruikt kan worden om je door 

vrienden/familie/kennissen te laten sponsoren. Sponsorkaart 

vol of kwijt? Wij hebben er nog heel veel over, dus je kunt 

tijdens de lessen altijd een nieuwe halen.  

Inmiddels zijn er veel leerlingen in actie gekomen om geld in te zamelen, dank jullie wel allemaal! Benieuwd 

naar hoeveel geld we tot nu toe ingezameld hebben? Ons crowfunding project staat online! Jullie kunnen 

ons volgen via: https://www.voordekunst.nl/projecten/5041-fresh-air-mirrors-attitude-54-1 

 

Fotografen gezocht 

Voor onze eindvoorstellingen in het weekend van 17 en 18 juni 2017 zijn wij opzoek naar 

ouders/familieleden die goed met een fotocamera over weg kunnen en het leuk vinden om één of 

meerdere van onze voorstellingen te fotograferen. Deze foto’s zullen dan online geplaatst worden zodat 

alle leden de foto’s kunnen bekijken. Daarnaast zijn we opzoek naar iemand die tijdens dit weekend achter 

de schermen groepsfoto’s wil maken. Wil jij ons hierbij helpen? Laat het ons dan weten via 

info@attitude54.nl   

https://www.voordekunst.nl/projecten/5041-fresh-air-mirrors-attitude-54-1
mailto:info@attitude54.nl


 

Indeling eindshows 2017 

Elk jaar treden al onze leerlingen aan het einde van het seizoen op in het Evertshuis in Bodegraven. Door 

het groeiende ledenaantal zullen we dit jaar 4 shows organiseren. Het gaat om een middag- en avondshow 

op zaterdag 17 juni 2017 en twee middagshows op zondag 18 juni 2017. De selectiegroepen dansen in alle 

voorstellingen. De reguliere groepen worden verdeeld over de voorstellingen. Sommige leerlingen zullen 

mee doen aan één voorstelling en sommigen aan twee voorstellingen.   

 

In het schema op de volgende pagina kunt u zien in welke show uw zoon/dochter zal dansen. Als wij het 

volledige programma af hebben, zullen wij de aanvangstijden van de shows doorgeven. Leerlingen vanaf 

groep 3 zullen ongeveer 3,5 uur voor aanvang van de show aanwezig moeten zijn voor de generale 

repetitie. Peuters&kleuters uit de groepen woe 13:30, woe 14:45 en vrij 14:15 uur zullen ongeveer 1,5 uur 

van te voren aanwezig moeten zijn. Leerlingen die op één dag aan twee voorstellingen mee doen, blijven in 

het Evertshuis en gaan dus tussendoor niet naar huis. Met uitzondering van het BoysTeam 5+ (di 16:45-

17:45), zij mogen tussendoor wel naar huis want zij doen de generale repetitie voor de avondshow niet 

mee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat…? 

… Juf Lisa samen met Noor, Annabel, Madelon & Amber dansles gegeven heeft aan de pieten om aan hun 

conditie te werken? Het filmpje hiervan vind je hier: https://www.youtube.com/watch?v=cRA3JzT1uRs 

… We bij sommige kindergroepen ook hulpjuffen hebben. Zoals juf Simone (groep 3, vrij 15:15), juf Jasmijn 

& juf Iris (groep ½, vrij 14:15), juf Senna (peuters+groep ½ Linschoten) en juf Jens (peuters+groep ½ 

Woerden & Linschoten) Heel gezellig! Daarnaast loopt ook Dyon bij ons stage dit jaar. Zij studeert aan de 

Utrechtste dansacademie en zal voornamelijk stage lopen tijdens de lessen in Linschoten.  

… We naast leerlingen uit Woerden & Linschoten ook leerlingen uit Zegveld, Montfoort, Nieuwerbrug, 

Kamerik, Vleuten, Oudewater, Driebruggen, Waarder en zelfs één leerling uit Weesp hebben?  

… Er de afgelopen tijd minder kinderen tijdens de dansles hoefden te plassen omdat zij voor de les al 

geweest waren, top!  

… Het nog steeds mogelijk is om Attitude 54 kleding/accessoires te bestellen (ook de doorschijnende tops 

zijn weer binnen). Dit kan door je naam & bestelling te mailen naar: kleding@attitude54.nl 

… je ook zelf wist-je-datjes kunt inleveren via info@attitude54.nl 

 

Agenda: 

26 nov   - Optreden Selectie 3 & Talentenklas tijdens Vluchtelingen Sinterklaasmiddag 

5 dec   - Sinterklaas (geen lessen) 

17 dec   - Dansmarathon! (09.00-21.00) 

26 dec t/m 8 jan - Kerstvakantie (geen lessen) 

17 & 18  juni  - Eindvoorstellingen 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=cRA3JzT1uRs
mailto:kleding@attitude54.nl
mailto:info@attitude54.nl


 

Indeling eindshows 2017 

 

 

 

  

 

 

 

DE VOLGENDE GROEPEN DANSEN IN ALLE VOORSTELLINGEN:   

Lesdag+tijd Groep Za 17 juni  
middag 

Za 17 juni  
avond 

Zo 18 juni 
middag 1 

Zo 18 juni 
middag 2 

Ma 17:00 Selectie 3 Ja Ja Ja Ja 

Ma 18:30 Selectie 2 Ja Ja Ja Ja 

Di 20:00 Selectie 1 Ja Ja Ja Ja 

Do 19:45 Attitudedancers Ja Ja Ja Ja 

      

DE VOLGENDE GROEPEN DANSEN IN TWEE VOORSTELLINGEN:  

Lesdag+tijd Groep Za 17 juni  
middag 

Za 17 juni  
avond 

Zo 18 juni 
middag 1 

Zo 18 juni 
middag 2 

Ma 16:00 Talentenklas Ja Ja   

Di 15:45 BoysTeam 9+   Ja Ja 

Di 16:45 BoysTeam 5+ Ja Ja   

Di 19:45 2e t/m 4e klas   Ja Ja 

Woe 18:30 Linsch 1e t/m 3e klas Ja Ja   

Woe 20:00 Zumba/Street 30+ Ja Ja   

Woe 21:00 17+   Ja Ja 

Do 18:45 1e t/m 3e klas   Ja Ja 

      

DE VOLGENDE GROEPEN DANSEN IN ÉÉN VOORSTELLING:  

Lesdag+tijd Groep Za 17 juni  
middag 

Za 17 juni  
avond 

Zo 18 juni 
middag 1 

Zo 18 juni 
middag 2 

Di 17:45 Groep 8/1e klas    Ja 

Woe 13:30 Peuters+Groep 1/2   Ja  

Woe 14:45 Linsch peuters+1/2 Ja    

Woe 15:30 Linsch groep 3/4 Ja    

Woe 16:30 Linsch groep 5/6 Ja    

Woe 17:30 Linsch groep 7/8 Ja    

Do 14:45 Groep 5/6/7   Ja  

Do 15:45 Groep 4/5  Ja   

Do 16:45 Groep 6/7   Ja  

Vr 13:15 Groep 3/4  Ja   

Vr 14:15 Groep 1/2    Ja 

Vr 15:15 Groep 3    Ja 

Vr 16:15 Groep 4/5   Ja  

Vr 17:15 Groep 5/6    Ja 

Vr 18:15 Groep 7/8  Ja   

Za 10:45 Musical  Ja   


