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Beste ouders/ verzorgers/ voogd en leerling,  
De afgelopen maand was echt heel leuk! Samen hebben we het seizoen geopend en hebben we 
zelfs al een optreden gedaan met groot succes! 
Oktobermaand is activiteitenmaand. De komende periode staan er weer volop veel activiteiten op 
het lesrooster. Hou daarom onze website en/of Facebook goed in de gaten.  

Groetjes, Kimberly Pikeur (Eigenares Dansstudio KP) 

 
Profielgegevens App  
De afgelopen weken hebben wij al goed kennis kunnen maken met de app Fitmanager. 

Vele beginnen steeds meer te werken met de app en dat is fantastisch. 

Ik mis van vele nog de profielgegevens en een foto. Graag deze ook aanvullen. Mocht er 
namelijk wat gebeuren dan heb ik minimaal een telefoonnummer nodig om te kunnen 
bellen. 


Herfstvakantie = Herfstrooster  
Tijdens de vakanties hanteren wij een vakantierooster. Dit houdt in dat de tijden afwijken 
van het reguliere lesrooster. Het lesrooster is bekend en staat online op de website: 
www.studiokp.nl/herfstrooster


Zaterdag 14 oktober is er wel gewoon nog les van Raydienne! 
Graag zie ik jullie afmeldingen wel tegemoet. Voor het gemak kunt u uw kind in de app 
aanmelden. Dan zie ik wie ik kan verwachten. 


Mocht er geen plek meer zijn? Meld je dan aan voor de wachtlijst. Dan kan ik eventueel 
nog les erbij doen bij vele aanmeldingen. vanaf vrijdag 20-21-22 oktober is er GEEN les. 

 
 
Donderdag 19 oktober KP-DAG!  
Dit jaar hebben wij niet één maar TWEE geweldige dansers bekend van tv! 

De workshops zijn voor kinderen vanaf basisschool groep 6.  
Voor de verdeling, kosten en tijden kunt u terecht op www.studiokp.nl/kp-dag 

Wie komen er dit jaar?  

• Virgil Moreno van DANCE DANCE DANCE 
• Angelo Pardo van So you think you can dance 
 
Dit mag je niet missen! 

Meld je daarom snel aan bij de balie of online via info@studiokp.nl 
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KP-ALERT
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HALLOWEEN 28 Oktober  
Op 28 oktober hebben wij een optreden tijdens HALLOWEEN. 

Dit optreden is speciaal voor kinderen t/m basisschool groep 5.  
Dit jaar staan wij weer in Spijkenisse Noord voor de Crazy Golf tijdens de jaarlijkse 
halloween tocht. Voor meer informatie kunt u terecht op www.studiokp.nl/halloween  
 
Wat gaan wij doen? 

Wij gaan Gruwelijk Eng van Kinderen voor 
Kinderen dansen. 


Deze dans is online te vinden! 

Het refrein kan je thuis alvast oefenen! De rest 
van de dans zal een beetje aangepast worden in 
de les.


Lesindeling gaat veranderen - Maandag en Vrijdag  
Wegens de enorme groei van de dansschool heb ik besloten een aantal groepen te 
splitsen voor meer ruimte. Op de maandag is het al veranderd en nu komt de vrijdag er 
ook bij. De verandering in het lesrooster geldt voor maandag en vrijdag:

16.30 - 17.15 uur - Kids Hiphop basisschool groep 2/3  
17.15 - 18.15 uur - Hiphop basisschool groep 4/5  
18.15 - 19.15 uur - Hiphop basisschool groep 6/7/8  
 
Dat betekent dat basisschool groep 4 doorschuift en een eigen les krijgt.

Voor de maand oktober is het nog een proefperiode. De groep krijgt dan 60 min les. Er 
komt voor deze maand nog geen wijziging in de betaling. Vanaf November is dat wel het 
geval. 


Mocht uw zoon/dochter zich niet prettig voelen in de groep, komt de tijd niet goed uit of 
wilt u dat uw zoon of dochter 45 min les krijgt, dan ben u uiteraard vrij om in dezelfde 
groep te blijven. Of naar de dinsdag 15.45 uur te verplaatsen.

Dit gaat in vanaf volgende week 9 oktober! 


AGENDA OKTOBER  
16-17-18 oktober - Herfstrooster (aangepast lesrooster)  
19 oktober - KP Dag (vanaf basisschool groep 6) 
20-21-22 oktober Herfstvakantie  
28 oktober - Halloween (t/m basisschool groep 5/6) 
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