
 Infobrief uitgedeeld 2e week 2018.                                                                                           

Beste leden ouders/verzorgers.                                                          

Allereerst wensen wij u een gezond en sportief 2018 toe.

We starten een nieuw jaar,   waar weer veel  te gebeuren staat,  met veel nieuwe leerlingen die na de
zomervakantie 2017 gestart zijn.

Dus een goed moment  om voor zowel  nieuwe als trouwe leden de puntjes weer even op de i te zetten en
de huisregeltjes weer wat duidelijker te maken. 

– Vanaf  heden kunnen de ouders beneden wachten op hun kind, dus niet meer om het hoekje naar binnen
koekeloeren. Dit i.v.m. de grote drukte en dit wordt door de leerlingen en docenten als storend ervaren. Een
uitzondering is voor de peuters,  deze ouders kunnen wachten in het aquarium.

Voor een vakantie is er een kijkles (datums staan ruim op tijd op onze site).

U kunt u kind boven laten verkleden, maar wilt u liever u kind zelf helpen dan kan dit in de kleedkamer
beneden, naast de trap.

– Omdat we meerdere klachten hebben ontvangen over zwarte strepen op de dansvloer, wordt ook deze
regel  aangescherpt,  leerlingen  dragen  altijd  onze  zwarte  sneakers.  Nieuwe  leerlingen  dansen  op
gymslofjes.

Dit is ook altijd de regel geweest, lid worden betekent Body Action Goes kleding en schoenen aan, deze
kunnen via onze webshop of tijdens pasmiddagen aangeschaft worden. (m.u.v.  de peutergroep, zij dragen
vanaf nu wel gymslofjes).

Wij zijn niet  aansprakelijk  voor vergeten of zoekgeraakte spullen,  na de lessen zullen de kleedkamers
boven door ons worden nagekeken en gevonden voorwerpen leggen we in onze kast.

De kleedkamer beneden wordt door het personeel van het Omnium nagekeken aan het eind van de avond,
dit omdat hier meerdere verenigingen gebruik van maken.

– Wij vragen ook met nadruk om de dansschoenen pas in het Omnium aan te doen en niet al thuis, dit
i.v.m. schoonhouden van de danszaal.  En bij meisjes met lang haar een staart in het haar te doen,  i.v.m.
de hygiëne.

z.o.z. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   z.o.z



– Meegegeven nieuwsbrieven zijn van af nu ook altijd op site te zien en te downloaden, dus als uw kind
een tijdje niet op de lessen is geweest,  kunt u de brieven altijd online bekijken en bent u weer op de
hoogte.

– Vragen over lessen die via de e mail gesteld kunnen worden graag op deze manier stellen. Als u een
vraag heeft, neem even de moeite om op onze site te kijken, bijna altijd is het antwoord hier te vinden.

Het zou fijn zijn als onze leiding in hun privé tijd niet steeds (vaak onnodige) vragen moet beantwoorden.
Als er van ons uit iets te melden is geven wij dit ook door via de social media en brieven, voor u een kleine
moeite  om af en toe op onze site te kijken (of u info gemist heeft). Wij werken deze zeer regelmatig bij.

Ook de ledenadministratie vraagt hierover uw aandacht, onze spelregels omtrent het lidmaatschap staan
online  en dus voor  iedereen te lezen.  Om goed en efficiënt  te  kunnen werken is  het  van belang dat
iedereen zich aan de spelregels houd. Heeft u opmerkingen of vragen, mail dan even, dit kost niets…….

Zaterdag 9 juni staat onze showcase middag en avond voorstelling weer gepland. Houd deze dag weer vrij.

Alle leerlingen zullen hier weer aan deelnemen.

Wilt u ons (als bedrijf) sponsoren door middel van prijzen  te schenken voor onze vaste traditie, m.n.  de
enveloppen loterij, dan horen wij dat graag via de mail.

Verdere info omtrent de showcase volgt later.

Tevens  zal  er  ook  dit  jaar  weer  een  Body  Action  Goes  zomerdanskamp  plaatsvinden,  de  eerste
choreografen zijn alweer geboekt.

Datum: 13 tot 17 augustus 2018 (laatste week zomervakantie).

Maar zover is het nog niet, eerst lekker dansen!

www.bodyactiongoes.nl

 bodyaction@zeelandnet.nl


