Mechelen, dinsdag 24 mei 2016

Beste leerlingen en ouders,

Nog even en het schooljaar zit erop (de lessen gaan door tot en met woensdag 22 juni),
maar vanaf september vliegen we er met veel plezier opnieuw in!
Bij deze brief vinden jullie het uurrooster voor schooljaar 2016-2017, onze tarieven en een
document waarmee je je opnieuw kunt inschrijven.
Ben je niet zeker welke lessen jij of je kind volgend jaar kan of mag volgen, vraag het mij dan
even voor of na de les, of stuur me een mail via mechelse.balletstudio@telenet.be.
Ook andere vragen zijn welkom op hetzelfde mailadres.
Belangrijk: Omdat we erop staan dat elk van onze leerlingen z'n danspotentieel optimaal kan
ontplooien, hebben de leraren samen met mij het laatste woord wat betreft de keuze van de
klas waarin iemand mag dansen.
Aangezien we maximaal 20 leerlingen per klas aanvaarden, raden we aan om jezelf of
je kind zo snel mogelijk opnieuw in te schrijven. (Om vergissingen te vermijden: Het is
niet omdat je dit jaar gedanst hebt dat je automatisch opnieuw ingeschreven bent voor
volgend schooljaar. Iedereen moet zich elk jaar opnieuw inschrijven.)
Vul het inschrijvingsformulier in en bezorg het in onze cafetaria, of scan het na het invullen in
en mail het naar mechelse.balletstudio@telenet.be.
Betalingen kunnen cash gebeuren voor of na de les of via bankoverschrijving. Bij het begin
van volgend schooljaar zal je dan je nieuwe lidkaart ontvangen. Houd deze goed bij!
Bezit je € 50 aan talententickets geschonken door de Stad Mechelen? Aarzel dan niet om
deze te gebruiken om een deel van je lesgeld mee te betalen.
Zoals de meesten van jullie weten, dragen onze leerlingen een balletuniform dat bij ons kan
worden aangekocht. Als je een nieuw uniform nodig hebt, kan je dat in september aankopen,
maar ook hier raden we met aandrang aan om dit op voorhand te doen. We organiseren
een speciale verkoopdag op woensdag 31 augustus, tussen 14 en 18 uur. Het loont de
moeite om die dag binnen te springen. Zo bespaar je jezelf om in september lang te moeten
aanschuiven.
Alle balletlessen starten vanaf maandag 5 september 2016.
Aan iedereen een zonnige, ontspannende zomer gewenst en tot in september!
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