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Schooljaar
2017 – 2018

Beste ouders, broers en zussen van onze leerlingen,
Na een schooljaar hard werken, wel elke dag van de week, in de balletles, tapdansles en dansles, komen we nu
“2 the POINT”… :

Op zaterdag 23 juni 2018 sluiten we ons dansjaar af.
Dit doen we deze keer graag met jullie, de ouders, broers en zussen van onze leerlingen erbij! (dus niet voor
de ganse familie of vrienden wegens onvoldoende plaats voor zoveel mensen in de Baljuwzaal)
Onze kinderen willen jullie dus graag nog even verwennen met een klein dansoptreden in intieme kring. We
maken er een feestje van met uit elke les van elke groep enkele leuke dansen om te bewonderen (uiteraard
afgewerkt tot in de puntjes, een optredentje in ware Feniks-stijl).
Natuurlijk zullen er frisse drankjes zijn om jullie dorst te lessen en enkele knabbeltjes om de maag terug wat te
vullen.
We vragen een inkom van 5 euro per persoon (plaats op voorhand te reserveren/betalen, zie invulformulier).
OPGELET: dit eindejaarsfeest/optreden heeft plaats in het BALJUWHUIS te Galmaarden!
Zijn jullie er graag bij? Het optreden begint om 10.30 uur en eindigt rond 12.30 à 13 uur.
(We organiseren dit optreden speciaal in de voormiddag voor alle voetbalsupporters omdat onze Rode Duivels
die dag om 14 uur spelen op de wereldbeker  ).
Vul a.u.b. bijgaand invulformulier in en bezorg het aan de juffen voor 17 mei 2018 !
Tot dan!
Vriendelijke groeten,
Juf Heidi
Gsm 0478/734544
juf.heidi@balletfeniks.be
Balletgroep Feniks VZW biedt een klassieke balletopleiding voor de jeugd, met tal van dansoptredens doorheen het jaar.
De vereniging is een erkende Galmaardse sportvereniging.
Zij staat o.l.v. Heidi Van Hemelryck, GSM 0478/73.45.44, e-mail: juf.heidi@balletfeniks.be, website: www.balletfeniks.be

INVULFORMULIER
(terug bezorgen aan de juffen voor 17 mei 2018)

“2 the POINT”-EINDEJAARSFEEST/OPTREDEN
op 23 juni 2018 van 10.30u tem 13u
in het BALJUWHUIS te Galmaarden
1) DEELNAME van uw dochter/zoon
Mijn dochter/zoon (naam leerling) …………………………………………………………………………………….
zal WEL / NIET mee optreden.
Indien uw dochter/zoon mee optreedt:
o Wij komen kijken met (ENKEL ouders, broers & zussen) ….……………… personen
en reserveren dus dit aantal plaatsen en
o wij geven onze zoon/dochter ………….… euro (5 euro per persoon) mee voor de juf
in een gesloten enveloppe met naam van de leerling op geschreven en het aantal
personen die komen kijken.

2) Wij zijn op zoek naar HELPENDE HANDEN die voormiddag
Beste ouders, wij zijn op zoek naar helpende handen om die voormiddag mee alles in goede
banen te leiden. Zonder hulp is het onmogelijk om dergelijk optreden tot een goed einde te
brengen.
Voel je je geroepen om een taak te verrichten aan de kassa of als kleedmama in de
kleedkamer of helper in de bar of om op het einde mee de opkuis te verrichten enz., bezorg
ons dan jouw naam via dit formulier.
Zonder helpende handen kunnen we dit echt niet verwezenlijken, wij zijn jullie alvast heel
erg dankbaar! Hoe meer helpers, hoe vlugger en vlotter alles verloopt.
Zin om een handje toe te steken, noteer hier je naam: ……………………………………………………….
Dank je wel!

Handtekening ouder:
…………………………………………………………………..
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