06-05-2021 / / DONDERDAG / / 3

DCD KRANT
DE VIERDE DCD KRANT MET ALLEMAAL LEUKE WEETJES, PRIJZEN EN
INFORMATIE OVER DE KOMENDE MAAND

De danser(es) van de
maand

DCD AUDITIEDAG

Rooster 21-22

De danseres van de maand mei is geworden:
LOLA!!! Lola danst sinds februari 2021 in het
selectieteam DEMO 1. Wij zijn super trots op
haar en wat is ze gegroeid de afgelopen
maanden! Wij hebben Lola een paar vragen
gesteld:
Hoe oud ben jij?
‘8 jaar maar op 22 mei wordt ik 9 jaar’.
Wat vind je het leukste aan dansen?
‘Het leukste aan dansen vindt ik om te dansen in
een groep en met alle meiden bij elkaar zijn
tijdens de lessen’.
Wat zijn jouw hobby’s?
‘Mijn hobby’s zijn dansen, voetballen, acteren
en zingen’.
Welk liedje vind je het leukste?
‘Arcade van Duncan Lawrence’.
Wat is je lievelingskleur?
‘Blauw’.
Heb je huisdieren?
‘Ja onze kat Rossie’.
Lola mag de eerst komende les een van onze
mooie armbandjes uitkiezen!

Op zondag 30 mei 2021 is de eerste DCD
AUDITIEDAG voor iedereen vanaf 7 jaar t/m
15 jaar voor onze selectieteam. Dit seizoen
(2020-2021) zijn wij gestart met 2
selectieteams waarmee wij onze dansschool
vertegenwoordigen op verschillende
danswedstrijden. Het afgelopen seizoen is ons
tweede selectieteam (demo 2) 3e van
Nederland geworden bij het NK van Dance
Competitions! Vanaf volgend seizoen hebben
wij maar liefst 3 wedstrijdteams waar wij
teamleden voor zoeken. Heb jij altijd al in een
wedstrijd team willen dansen? Ben je op zoek
naar meer uitdaging en wil je graag mee doen
aan wedstrijden? Meld je dan nu aan! Stuur
ons een mail naar
info@dancecentreduivendrecht.nl met je
naam, geboortedatum, waarom jij graag in het
wedstrijdteam zou willen en met een recente
foto van jezelf. Aanmelden kan nog t/m 28-052021 23:59uur.

Wij zijn achter de schermen al druk bezig met
het nieuwe rooster voor het nieuwe seizoen. Er
komt onder andere een groter lesaanbod.
Zo zal er vanaf volgend seizoen (2021-2022)
de volgende nieuwe les voor volwassenen
geïntroduceerd worden: Vinyasa-Flow Yoga.
Deze les zal gegeven worden door een
gespecialiseerde yoga docent: Sonja van Gent.
Ook zullen er niet twee maar drie
wedstrijdteams zijn!
Als het rooster helemaal rond is zullen wij alle
informatie over de nieuwe lessen en het nieuwe
lesrooster met jullie delen.

Lola

PAGINA 1

DCD KRANT

06-05-2021 / / DINSDAG / / 3

IN DIT NUMMER
SHOW

IDEEËNBUS

LESROOSTER

Show

Ideeenbus

Het lesrooster

Helaas kunnen wij ook dit seizoen niet
afsluiten met onze zomershow zoals we dit
normaal altijd doen. Hier balen wij ontzettend
van maar ook hierop hebben wij iets leuks
bedacht. Alle groepen zijn al begonnen met
oefenen voor de ONLINE show! Op vrijdag 9
juli 2021 zullen wij een online show geven
met alle kinderen van de dansschool!
Natuurlijk is dit anders dan we gewend zijn
maar niet minder leuk! Meer informatie over
de show ontvangt en hoe wij dit gaan doen
ontvangt iedereen in Juni.

LESROOSTER

Het lesrooster voor
aankomende weken

Maandag:
Ook hebben wij al een datum voor de
kerstshow in theater De Omval in Diemen.

1900u-2000u: Street 11+
Dinsdag:
1600u-1700u: Klassiek Ballet 6-8jr
1730u-1830u: Hiphop 8+

De kerstshow van 2021 staat gepland op…..
18 DECEMBER 2021
Zet deze data met KOEIENLETTERS in jullie
agenda!

Wij zijn altijd op zoek naar verbeteringen en
leuke ideeën voor onze dansschool. Vanaf
volgende week zal er bij de dansschool een
ideeënbus in de dansschool staan (voorlopig nog
buiten tijdens de lessen) waar iedereen zijn
en/of haar ideeën kan delen met ons. Elke week
zullen wij de ideeënbus legen en kijken hoe wij
hierin nog kunnen verbeteren! Heb jij een idee
voor ons dansschool? Schrijf dit op een briefje
met je naam en gooi deze in onze ideeënbus!

Woensdag:
1300u-1345u: Kleuterdans
1400u-1445u: Clipdance
1500u-1600u: Street 6+
1615u-1715u: Musical les
1720u-1820u: Street 6+
1830u-1930u: Street 10+
Donderdag:
1600u-1700u: Demo 2
1745u-1845u: Demo 1
2000u-2100u: DCD Dancing
Vrijdag:
1530u-1615u: Boy’s Only
1615u-1715u: Demo 2
1730u-1830u: Street 8+
1845u-1945u: Demo 1
Zaterdag:
1000u-1045u: Peuterdans
1115u-1200u: Kleuterballet
Dit rooster is voor de buitenlessen opgesteld.
De lessen duren in deze tijd buiten niet langer
dan 1 uur, vanwege de koude dagen.
Als de lessen vanwege het weer niet buiten
gegeven kunnen worden, wordt er in de
groepsapp gecommuniceerd dat de lessen via
Zoom gegeven worden. LET OP: de lessen
van de zaterdag worden ALTIJD via Zoom
gegeven!
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Voor deze quiz vragen wij weer of de kinderen de
antwoorden opsturen naar:
info@dancecentreduivendrecht.nl of de antwoorden mee
te nemen naar de buitenlessen.

Het afgelopen seizoen hebben onze wedstrijd teams mee gedaan aan Dance Competitions
Nederland. Hierbij is ons jongste team 3 e van Nederland geworden.
Wij zijn zo ontzettend trots op Deepa, Ainoa. Noemi, LunaMae, Anna, Feline & Robyn.
De meiden hebben ipv op het podium alle wedstrijden moeten opnemen ivm de huidige
Corona maatregelen. Wat hebben ze geknald en wat een resultaat hebben deze meiden
geboekt tijdens hun eerste seizoen in het wedstrijdteam! Op naar volgend seizoen!

De quiz van mei:
Vraag 1:
Wat is het lievelings liedje van juf Daphne?
a. This is me – The greatest Showman
b. I Believe – Yolanda Adams
c. Blijven Slapen – Snelle & Maan
Vraag 2:
Op welke plek is ons jongste demo team geëindigd?
a. 2e van NL
b. 5e van NL
c. 3e van NL
Vraag 3:
Waar dansten wij vorig jaar buiten?
a. Venserpark
b. VV CTO’70
c. Schoolplein OBS de Grote Beer
Vraag 4:
Wat is het lievelingseten van juf Daphne ?
a. Carpacciosalade
b. Sushi
c. Lasagne
Vraag 5:
Hoelang bestaat onze dansschool?
a. 1 jaar
b. 2 jaar
c. 4 jaar

Open prijsvraag:
Wat vindt juf Daphne de leukste dansstijl om zelf te
dansen?

Stuur je antwoorden uiterlijk 28 mei 201 in!
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Belangrijke data

Belangrijke data DCD
05-05: Bevrijdingsdag.
13-05: Hemelvaartsdag alle lessen gaan door.
23-05: 1e pinksterdag GESLOTEN.
24-05: 2e pinksterdag GESLOTEN.
28-05: Sluiting inschrijving auditiedag.
30-05: Auditiedag

VERJAARDAGEN MEI

Hiep hiep hoera! Dit zijn de jarige kindjes deze maand!
19 mei: Milli
22 mei: Lola
23 mei: Anna Veel
Wij wensen jullie alvast een
hele fijne verjaardag en
hopen jullie allemaal snel
weer in de dansschool te
zien!
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DCD KLEDING

Kleding voorschriften

Wij hebben een kleding voorschrift tijdens de lessen, om het dansen
voor de kinderen, maar ook de volwassenen optimaal te kunnen maken.
Hierbij is het van belang dat het kleding is dat voor de kinderen fijn is
om te dragen tijdens de lessen. Hieronder volgen de
kledingvoorschriften per les:
Peuterdans: Balletpak en ballet schoenen.
Kleuterdans: Balletpak en ballet schoenen.
Kleuterballet: Balletpak en ballet schoenen.
Klassiek Ballet: Balletpak en ballet schoenen.
Clipdance: Joggingsbroek of (sport)legging met een top en binnen
schoenen.
Boy’s Only: Joggingsbroek met een T-shirt en binnen schoenen.
Streetdance: Joggingsbroek of (sport)legging met een top en binnen
schoenen.
Hiphop: Joggingsbroek of (sport) legging met een top en binnen
schoenen.
Musical: Joggingsbroek of (sport) legging met een top en binnen
schoenen.
Demo teams: Joggingsbroek of (sport) legging met een top en binnen
schoenen.
DCD Dancing: Joggingsbroek of (sport) legging met een top en binnen
schoenen.
Wij vragen dit omdat wij ons op opendagen, voorstellingen etc.
professioneel willen tonen.
Ook wij verkopen danskleding op bestelling om de dansschool te
steunen en om zo de kans te geven om u aan de kleding voorschriften te
houden.

De DCD dans trui, 19,95 euro.

Het DCD dans T-shirt, 14,95 euro.
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