Academie de Kunstbrug Gent - muziek woord dans

Nieuwsbrief Dans

september 2018

Beste Leerlingen , opnieuw welkom op de Kunstbrug!
Het belooft een boeiend jaar te worden, met nieuwe vakken en lesuren ,
zoals meer lestijd voor hedendaags en de nieuwe studierichting jazz voor 15+
We werken ook opnieuw aan verschillende toonmomenten, voorstelling , opendeurdag enz.
We houden je van dit alles op de hoogte via deze nieuwsbrieven, ook op: www.dekunstbrug.be
Wie onze nieuwe collega wordt op donderdag is nog een verrassing, maar je hoort het snel ;-)
Zoals gewoonlijk krijg je deze eerste week de kans om vragen te stellen, een pakje te kopen etc
Vanaf 10 september gaan de lessen effectief van start.
Wij volgen de reguliere schoolvakanties, uitgezonderd de pedagogische studiedagen.
Enkele afspraken:
Mogen we vragen elke afwezigheid schriftelijk te melden,(desnoods achteraf) met een briefje
of via mail: Carolien.vankerkhoven@onderwijs.gent.be,
Sophie.beyne@onderwijs.gent.be
Inne.ampe@onderwijs.gent.be
of bel de Academie: 09/230.21.21 (ook voor dienstencentrum) of Ottogracht: 0473/94.98.75
Voor lange afwezigheid wegens ziekte steeds een doktersbriefje meebrengen aub.
Kom 10 minuutjes vroeger en kleed je vòòr het begin van de les om, dan starten we op tijd !
In Gentbrugge en in het dienstencentrum wacht je in de kleedkamers, in de Ottogracht in stilte in
de zaal. Kauwgom hoort niet in de dansles en Gsm zet je op stil. Waardevolle spullen leggen we
in het klaslokaal.
Agenda en pen/stylo steeds meebrengen (voor alle leerlingen tot en met de 3e graad.)
De agenda werkt ook als 'heen en weer' tussen leerkracht /ouders, dus geregeld inkijken a.u.b.
De agenda’s zijn dit jaar gratis aangezien je reeds een retributie betaalde bij het inschrijven.
Dansuniform: Vergeet a.u.b. niet kleding en schoenen met je naam te merken !
Jongens:
witte shirt, zwarte short, zwarte stoffen split-sole schoentjes
e
1 graad:
roze stoffen balletpakje zonder mouw, roze stoffen balletschoentjes
e
2 graad:
lila balletpakje, roze collant met voet, roze stoffen split-sole schoentjes
3e graad:
bordeaux balletpakje
e
4 graad:
zwart balletpakje, naar keuze
+ richting klassiek: roze collant met voet, roze stoffen split-sole schoentjes + eigen pointes
+ richting hedendaags: een eenvoudige zwarte legging (zonder voet) + zwarte kousen
Èn.. haren: netjes uit het gezicht ( lange haren in een dotje, zie agenda )
Volwassenen: eigen strakke danskledij waarbij de knieën niet verborgen zijn.
Balletpakjes koop je op de academie, het overige vind je bij l' Arabesko, Bagattenstraat te Gent
TIP: tweedehandspakjes/schoentjes,.. kunnen bij de leerkrachten binnengebracht worden.
Tot slot: een super dansant schooljaar gewenst !
juf Carolien , Sophie , Inne en …

