Beste ouders/ leerlingen.

Bij deze een brief voor de kerstshows, bewaar deze brief goed.
Wij zijn door Goes marketing wederom gevraagd of we met de kerstmarkt vrijdagavond en zaterdag een
groot kerstspektakel neer willen zetten.
Intussen word er al volop getraind , en zal deze show de vorige weer overtreffen.
De shows zijn 8 en 9 december met een geweldige lichtshow en dit jaar op een verhoogd podium bij de
grote kerken Goes.
Dansen doe je met een groep en is dus ook een team sport, als je met deze show mee danst ben je ook
alle shows aanwezig, zowel op vrijdag al zaterdag, dit omdat we anders geen goede show kunnen
neerzetten. (een show duurt ongeveer 40 min).

We zullen u hieronder belangrijke mededelingen doen.
Shows: 8 December – Aanwezig 17.00 u Katholieke kerk Goes.(kinderen worden daar opgevangen)
(shows 18.00u- 19.00u- 20.00u en 21.00u).
9 december – Aanwezig 12.45 u dezelfde locatie als hierboven
(shows 13.15 t/m 14.40 u). Let op! Dit wordt 1 show van 13.15 t/m 14.00u!
Kleding:
Iedereen:

Wat doe jij aan.
Effen zwart strak zittend Thermo shirt met lange mouwen.
Effen zwart strak zittend Thermo legging (niet doorschijnend). Danssneakers

Verder:

Mocht er voor jouw groep extra kleding nodig zijn zal dit in de Groepsapp geplaatst worden.

Tip doe effen zwarte elastieken veters in je dans sneakers.
Haren en Make-up:
Haren Meisjes:

Hoge Staart , voorzien van stevig elastiek Zwart of kleur van haar.

Haren jongens:

Gel of wax pittig kapsel.

Make-up meisjes: Smockey eyes (word nog uitgelegd in de les hoe precies).

Eten:

-Wij zorgen voor voldoende eten, krentenbollen, eierkoeken, wafels, koeken drinken en lekkers.
Als je toch een boterhammetje mee wilt nemen, graag vast beleg.
er geen tijd om tussen door wat te gaan kopen.

Begeleiding:
-Er is ruim voldoende begeleiding aanwezig die voor uw kinderen zorgt, er mogen en kunnen geen ouders
mee de kerk in.
Ook hebben we voldoende EHBO- ers die aanwezig zijn.
Tevens zijn er Crew controleurs die de orde tijdens de show in de gaten houden.
Neem geen kostbare spullen mee, wij zijn daar niet voor aansprakelijk.
Mocht u toch nog vragen hebben dan horen wij dat graag.
Dit kan via de mail: bodyaction@zeelandnet.nl

Mocth er tegen de kerstshow nog belangrijke mededelingen zijn , zal dit via de groepsapp van
desbetreffende groep geplaatst worden.
Zit u of uw kind nog niet in deze app, geef dan een nummer door via onderstaand mail adres, graag met
vermelding naam van kind, naam van nummer houder, en de lesdag en lestijd zodat wij weten in welke
groep wij het nummer moeten plaatsen.

Wij wensen u allen een mooie kerstshow toe, en nodig vooral al uw familie en vrienden uit.
Toegang gratis !

Crew en bestuur Body Acion Goes.

www.bodyactiongoes.nl

