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Beste dansliefhebber,

More%than%dance%%

Bedankt voor uw interesse in onze balletschool.
Ons doel is een mooie dans ervaring mee te geven en een levenslange waardering voor het danskunst in het algemeen.
Naast het aanleren van de danstechniek is er ook veel ruimte voor het ontwikkelen van muzikaliteit en creativiteit.
Na iedere basisschoolvakantie kunnen nieuwe leerlingen zich aanmelden mits er plaats is.
Hieronder treft u de belangrijkste informatie aan.
Voor specifiekere informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen zodat wij u het beste advies kunnen geven.

De proefmaand
Wil je komen dansen bij onze balletschool dan kun je beginnen met een proefmaand. Zo kan er rustig gekeken kan worden of
dansen echt iets voor je is. Trek kleding aan die lekker zit. De laatste les van deze proefmaand mogen je ouders een hele les
bijwonen en wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn op onze balletschool en kan je definitief inschrijven. Kosten van de
proefmaand €30,- Deze graag gepast voldoen in een enveloppe voorzien van je naam en telefoonnummer tijdens de eerst les.

Waarom een proefmaand?
Wij geloven niet in één enkele proefles, in één les krijgt je veel verschillende indrukken te verwerken en kun je de stijl en sfeer
niet echt goed beoordelen. Na vier weken daarentegen zal de leerling, ouder en de docent een veel beter beeld hebben van de
mogelijkheden binnen onze balletschool.

Na de proefmaand
Dient de voorgeschreven kleding te worden aangeschaft en het resterende termijn bedrag te worden voldaan. Wederom gepast
in een enveloppe voorzien van je naam, telefoonnumer en de termijn.
Alle overige informatie en prijslijsten krijgt u op de balletschool na de eerste les. Wij heten jullie van harte welkom op onze
balletschool en wensen jullie een leuke en leerzame tijd toe.

Roosters 2017-2018
Oegstgeest
maandagmiddag - Pieter de hooghlaan (Gymzaal Montessori school).
kleuterballet v.a 3.5 jaar
klassiek ballet v.a. 6 jaar
Jazz/modern ballet vanaf 8 jaar
Donderdag in Vestiging Clusiushof 8 ( in dansstudio van Jenergy sport )
Nieuwe klas vanaf 2018
Klassiek pre selectie vanaf 7jaar
Jazz/modern vanaf 12 jaar
Dinsdag in Voorschoten – Industrieweg 4 (in danstudio van sportschool Your Life)
Pre selectieklassiek vanaf groep 4.
Jazz/modern ballet v.a. groep 5
Woensdag in Voorschoten.
Kleuterballet en klassiek ballet lessen vanaf 3.5 jaar
Leiderdorpse balletschool op woensdag: – Tollenaersingel 1A (over de blauwe brug)
Klassiek en kleuterballet v.a. 3.5 jaar.
In 2018 starten er weer nieuwe lessen.
Leiderdorp- Leiderdorpse balletschool – in de Leiderdorpse balletstudio
Pre selectie en Selectieklassen op overige dagen (rooster in de balletschool of op aanvraag )vanaf 8 jaar.
Blok lessen. Dit zijn lessen die worden geven in losse blokken van een x aantal weken indien daar genoeg
belangstelling voor is. Dat kunnen prive, volwassene, workshops of boys klassen zijn. Mail ons met uw vraag.

Contributie
*Proefmaand € 30,- *Eenmalig inschrijfgeld €15,*Lesgeld € 300,- per jaar. Deze betaling kan per bank alleen in september.
*Selectie en pre selectie heeft eigen prijswijzer in de balletschool verkrijgbaar.
*Termijnbetalingen dienen in de balletschool te worden voldaan.
€ 110,- sept t/m dec € 95,- jan/mrt en € 95,- april/juni. Geen termijn betalingen per bank. i.vm extra werk.
*Opzeggen kan alleen schriftelijk of per email in de maanden december, maart of juni.
Hierbij hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd. Meer informatie over o.a. kleding volgt in de balletschool.
Met een dansgroet,
Giselle Joosten & Else Habbé
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