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Optreden Sinterklaashuis in Spijkenisse  
Zaterdag 2 december hebben wij een optreden 
bij het Sinterklaashuis in Spijkenisse Centrum. 
Het optreden is vrijblijvend en is niet verplicht. 
Tussen 12.45 -15.00 uur zijn er meerdere 
optredens. Deze optredens zijn gratis te 
bezoeken en wij hopen uiteraard ook voor de 
sint en piet een optreden te doen. Ons 
verzamelplek, tijdstippen en wat wij precies gaan 
doen staan weergegeven op onze 
website: www.studiokp.nl/sinthuis  

5 december gesloten 
Dinsdag 5 december zijn wij gesloten.  
De lessen kunnen na 10 december 
ingehaald worden.  

Talent showcase 10 december  
Op 10 december geven wij een spetterende 
show. Deze zal plaatsvinden in het dorpshuis in 
Hekelingen. Vanaf nu zal dit jaarlijks terugkomen 
als afsluiting van ons eerste halfjaar. Tijdens deze 
show laten alle leerlingen zien wat zij de 
afgelopen periode hebben geleerd. Dit geldt 
voor alle groepen inclusief de mini-dance. 
Deelname is niet verplicht maar wordt zeker 
gewaardeerd, omdat wij hier met de kinderen 
vanaf het begin naartoe aan het werken zijn. 
Informatie over het adres, tijdschema en 
groepsverdeling staat online: 
www.studiokp.nl/10dec  

Voor de talent showcase is er een kaartverkoop. 
Deze start woensdag 22 november. Kaarten 
kunnen bij de balie worden aangeschaft. 
Kosten:  
- 5,00 euro p.p. per show 
- 12,00 euro p.p - dagkaart (op naam) 


Kerstmarkt 21 dec  
Op donderdag 21 december mogen de 
kinderen van modern, klassiek en musical 
een optreden geven in Spijkenisse.   
Tijden zijn tussen 18.15 - 19.30 uur  
Informatie over het adres, tijdschema en 
groepsverdeling staat online:  
www.studiokp.nl/kerstmarkt  
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AGENDA NOVEMBER EN DECEMBER  
29 November  
Team Amaze optreden OK Beurs  

26 November  
1e wedstrijd Team Amaze, Nice en D2D 
 
2 December  
Sinterklaashuis in Spijkenisse  

5 December  
Gesloten Sinterklaasavond  

10 December  
Talent showcase Hekelingen  

21 December  
Kerstmarkt  

22 December 2017 - 5 Januari 2018 
Gesloten Kerstvakantie  
 
30 December  
Team Amaze, Nice en D2D optreden Winterfair

Beste ouders/ verzorgers/ voogd en leerling, 

De festiviteiten van de komende maanden 
zijn al van start! Door alle activiteiten is het 
belangrijk op de hoogte te blijven. In deze 
KP alert vindt u alles voor november en 
december. Dit zal ook de laatste nieuwsbrief 
zijn voor dit jaar en daarom wil ik jullie alvast 
hele fijne feestdagen wensen!  

Groetjes, Kimberly Pikeur  
(Eigenares Dansstudio KP)
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Vrijwilligers gezocht!  
Zondag 24 juni 2018 hebben wij onze 
eindvoorstelling in Theater de Stoep.  
Door de omvang van de productie zijn wij op 
zoek naar hulpouders die ons een handje  
zouden willen helpen.  
U kunt u opgeven via info@studiokp.nl  

Wij zijn op zoek naar ouders voor: 
  
- BEGELEIDING - Op de dag van de show 

kindergroepen begeleiden achter de 
schermen. Houdt er rekening mee dat het een 
lange dag wordt.  

- KOSTUUMS - Wij zoeken ouders die handig 
zijn met een naaimachine. Dit is vooral voor de 
mini-dance (2-3-4 jarigen).  

- GARDEROBE - Wij hebben 2 vrijwilligers 
nodig die bij de garderobe zouden kunnen 
staan om jassen en tassen op te hangen. 
Alleen begin en einde van de show. 

- KAARTVERKOOP - Bij aanvang voor de 
controle van de kaarten. 

 
Nieuwe Baliemedewerker: Jelayda 
De afgelopen maanden hebben wij extra hulp 
gekregen achter de schermen. Ze komt als 
geroepen want dat was heel hard nodig. Velen 
hebben haar al gezien, maar ze was nog niet 
netjes voorgesteld; 

“Hoi allemaal!  

Mijn naam is Jelayda en  
sinds november werk ik elke 
Maandag en Woensdag bij 
Dansstudio KP bij de balie. Bij 
mij kunt u terecht voor al uw 
vragen. Ik kijk ernaar uit om 
jullie allen te ontmoeten!
Groetjes!”  
 

Welkom in ons het team!  

Kerstvakantie 
Vanaf zaterdag 22 december 

hebben wij kerstvakantie. We 
zijn dan 2 weken dicht. 

Wij van Dansstudio KP 
wensen jullie allen hele 
fijne kerstdagen en een 
spetterende jaarwisseling!  

Op 6 januari starten we weer 
fris en fruitig in het nieuwe jaar!  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