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Vollezele, 27 november 2019 
 
Beste ouders, lieve danser(s)essen, 
 
De Sint is opnieuw in het land en wie weet komt hij dit jaar misschien wel langs bij Balletgroep Feniks. 
Wij houden alleszins een heel leuk sinterklaasfeest voor al onze danser(s)essen (van klein tot groot) 
op woensdag 4 december 2019 van 15 uur tem 17 uur. 
Alle leerlingen zijn dus van harte welkom. 

 Er zijn die dag dus geen danslessen voor de Wolkjes, Muisjes 2, Muisjes 1, Les P’Tits Rats, Prims en 
Sparkelina’s. 

 Op vraag van de Danseressen en Ballerina’s zelf, gaan hun lessen wel gewoon door zoals normaal 
van 18 tem 20 uur, alsook de lessen van The Champs van 20 tem 22 uur. 

 
Praktisch: 

• Het sinterklaasfeest start om 15 uur. Wij verwachten de leerlingen die graag naar het sinterklaasfeest 
komen tussen 14.30 uur en 15 uur tip top in orde (zie regel hieronder) in de balletzaal. 
De (groot)ouders betreden de balletzaal niet en zetten hun kinderen dus af in de gang. 

• De leerlingen die naar het sinterklaasfeest komen zijn van thuis uit tip top gekleed in balletgerief! 
• Einde sinterklaasfeest om 17 uur. Ophalen leerlingen vanaf 17 uur. 
• Gelieve op voorhand aan juf Heidi te laten weten of jij (jouw dochter/zoon) wel of niet aanwezig kan 

zijn op het sinterklaasfeest. 
 
Overzicht: 
 

 WOENSDAG 4 DECEMBER 2019 
13 uur geen lessen 
14.30 tem 15 uur Toekomen van de leerlingen, 

IEDEREEN TIP TOP IN BALLETGERIEF, VAN THUIS UIT REEDS AAN TE DOEN. 
15 uur Start sinterklaasfeest 

Voor ALLE GROEPEN 
(van klein tot groot, van de Wolkjes tot de Ladies) 

17 uur Einde sinterklaasfeest 
17 tem 18 uur GEEN DANSLESSEN 
18 uur - Ballerina’s: les BAT / AT 

- Danseressen: Tapdans 
19 uur - Ballerina’s: tapdans 

- Danseressen: Ballet 
20 uur - Champs: ballet en pointes 

 
 
Tot dan! 
Vriendelijke groeten, 
Juf Heidi 
 
Gsm 0478/734544 
juf.heidi@balletfeniks.be 
www.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 

http://www.balletfeniks.be/
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