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Openingsdans 
Wellicht heb je hem al gezien. De nieuwe 
openingsdans staat online op youtube. Deze 
choreografie zal dit jaar door alle leerlingen gedanst 
worden bij optredens en natuurlijk tijdens de 
eindvoorstelling in Theater De Stoep.  
Oefen deze daarom goed thuis!  
https://www.youtube.com/watch?v=cOyHqri-QOg 

Vrijwilligers gezocht!  
Op Zaterdag 23 juni en Zondag 24 juni 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. U dient ook aanwezig te zijn tijdens onze 
generale doorloop op de dag zelf.  

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

- MAKE-UP en HAARDRACHT - Ouder die alle make-
up van de kinderen checken voor ze op podium 
gaan.  

- KOSTUUMCHECK - Ouder die controleert of de 
groep de juiste kostuum aan heeft.  

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

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

- KLUSSERS - Wij willen dit jaar een decor en 
daarvoor hebben wij hulp nodig. Wij zijn daarom 
op zoek naar handige vaders en moeders die ons 
zou willen helpen met zagen, verven etc.  

Voorjaarsvakantie 
Maandag 26 feb t/m 4 maart hebben wij vakantie!  
Wij hebben dan een aangepast lesrooster.  

VOORJAARSROOSTER  
Maandag 26 Februari 
16.00 - 16.45 uur Mini Dance 2-3-4 jaar 
17.00 - 17.45 uur Kids dance basisschool groep 2-3-4 
18.00 - 19.00 uur Hiphop basisschool groep 5-6-7 
19.00 - 20.00 uur Hiphop vanaf basisschool groep 8  
20.15 - 21.15 uur Dance-fit  

Dinsdag 27 Februari  
16.00 - 17.00 uur Musical 
17.15 - 18.15 uur Modern / Klassiek Basisschool 
18.30 - 19.30 uur Afro Dance / Dancehall 
19.45 - 20.45 uur Moderne Dans vanaf Middelbare 

Meld je aan in de fitmanager zodat wij kunnen zien wie 
aanwezig zijn tijdens de lessen!  

Koningsdag Vrijdag 27 april  
Tijdens de Koningsdag zullen alle leerlingen van 
Dansstudio KP een optreden geven in het Centrum. 
Voor die dag zullen wij een draaiboek maken met 
verschillende tijden wanneer welke groep aanwezig 
moet zijn. Deze draaiboek zal in april beschikbaar zijn 
voor alle ouders. Houdt er rekening mee dat het 
optreden plaats zal vinden tussen 11 en 15 uur.  
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Beste ouders/ verzorgers/ voogd en leerling, 

We zitten alweer aan het eind van de 2e maand en 
het is weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief! 

In alle lessen maar ook achter de schermen zijn wij 
begonnen met de voorbereidingen voor de 
eindvoorstelling. Deze zal plaatsvinden op 23 en 
24 juni! U kunt de data alvast in uw agenda zetten, 
want dit wordt een show die u niet mag missen!  
 
Groetjes, Kimberly Pikeur  
(Eigenares Dansstudio KP)
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Basis kostuums tijdens eindvoorstelling 
Ook dit jaar zullen wij werken met een basiskostuum. 
Wij merken dat het omkleden dan veel makkelijker 
gaat  als er al een basis duidelijk is. Nu is het moment 
om in de sale zwarte schoenen te halen.  
 

Sponsor gezocht! 
Elk jaar zijn wij op zoek naar bedrijven die ons zouden 
willen sponsoren! 

Waar hebben wij sponsors voor nodig?

 
KP-DANSDAG -  

Uitnodigen van bekende dansers/choreografen naar 
Spijkenisse voor de talentontwikkeling van onze 
leerlingen, maar ook andere kinderen die graag meer 
bezig zouden willen zijn met kunst en cultuur. 

Dit kost geld! Momenteel zijn er al een paar sponsoren 
geweest om ons te helpen maar we zijn er nog niet! Wie 
zou ons kunnen helpen om de KP-dag te realiseren?


EINDVOORSTELLING -  
Wij zijn op zoek naar “oude” kleding en schoenen. 

In verschillende maten vanaf 6 jaar en ouder. Denk bij 
kleding aan kleur maar vooral ook wit en zwart. En 
schoenen zwart! 

Heeft u oude kleding, die nog nieuw eruit ziet? Trekt u 
ze niet meer aan maar wilt u zo ook niet weggooien? 
Wij weten er wel raad mee! U kunt alle kleding inleveren 
bij de balie!


Verder hebben wij nog sponsors nodig in de vorm van 
bedankjes, bloemen, houtplaten, schroeven, stof, 
bedrukkingen etc. 

 
Wilt u ons helpen met de kp-dansdag of 
eindvoorstelling? Stuur dan snel een e-mail naar: 
info@studiokp.nl 

Alvast bedankt voor uw hulp!  


Kaartverkoop eindvoorstelling 
Dit jaar kan iedereen zijn kaarten voor de 
eindvoorstelling direct op de dansschool 
aanschaffen. De kaarten zullen vanaf april te koop 
zijn bij de balie. Beide shows zijn hetzelfde. Er zit 
geen max op het aantal kaarten die u kan 
aanschaffen. U kunt bij de balie pinnen en/of 
contant betalen. Kaartverkoop start vanaf april! 


Locatie gezocht! 
Wij zijn tevens ook op zoek naar een nieuwe locatie 
voor de danszaal. Wij zijn al een tijdje aan het zoeken 
maar alleen lukt het niet zo snel.  
Zouden jullie ook een oogje open kunnen houden in 
beschikbare locaties. Ik ben op zoek naar een locatie 
waar ik 2 danszalen kan huisvesten van minimaal 70 m2 
per zaal. 

Verder zou ik een ontmoetings-/ wachtruimte willen 
creëren, 2 kleedkamers, wc’s, een keuken en een 
kantoor. 


Mocht u iets zien wat geschikt zou zijn voor ons, stuur 
dan snel een email naar info@studiokp.nl. 

Alvast bedankt voor uw hulp! 


HIPHOP

Zwarte schoenen met een zwarte zool!  
Dit jaar geen GEEN witte zolen toegestaan! 

Zwarte top zonder logo/afdruk etc. 

Zwarte broek

Zwarte Sokken

Zwarte of huidskleur ondergoed 

Indien nodig: Zwarte kniebeschermers, zwarte hakken 

Dansstudio KP T-shirt voor de openingsdans (dit geldt 
alleen voor kinderen vanaf groep 6)

KLASSIEK BALLET

Witte balletschoenen

Extra boxer Zwart en Wit 

vanaf 8 jaar: Zwarte balletpak 

indien nodig: Huidskleur BH 

MODERNE DANS

Zwarte tanktop 

Extra boxer Zwart en Wit 

indien nodig: Huidskleur BH 
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