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Eindvoorstelling Theater de Stoep 
Het afgelopen jaar hebben de leerlingen samen met 
hun docenten hard gewerkt om een spetterend 
optreden weg te geven. Dat uitte zich zaterdag in een 
waar feest op het podium. In een uitverkochte grote 
zaal presenteerden alle leerlingen “Icons”  

Groepen leerlingen van verschillende leeftijden 
dansten stukken op muziek van grote popidolen zoals 
Michael Jackson, Elvis en Beyonce. Daarin werden ze 
ondersteund door spectaculaire lichtshows en 
videoprojecties. Kortom, het was een groot succes!  
Binnenkort zullen wij jullie een link sturen met een 
online versie van de eindvoorstelling zodat iedereen 
nog lang na kunnen genieten van de geweldige 
presentatie.  

Gratis Dansweek  
In de week van maandag 2 juli t/m zaterdag 7 juli 
houden wij een gratis dansweek. Alle lessen worden 
gegeven volgens het reguliere lesrooster dat 
weergegeven wordt op onze website. Iedereen mag 
een vriendje of vriendinnetje meenemen naar de les. 
Wij zullen deze week ook  
gelijk bekijken welke lessen er gesplitst moeten 
worden. Geef daarom aan de balie gelijk door op 
welke dagen je zou willen dansen.  

Zomerrooster  
In de maand juli gaan wij over naar een zomerrooster.  
DATA 
Maandag 9 juli & dinsdag 10 juli 
Maandag 16 juli & dinsdag 17 juli  
Maandag 23 juli & dinsdag 24 juli  
Maandag 30 juli & dinsdag 31 juli  

MAANDAG  
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 - 18.45 uur    Hiphop basisschool groep 5-6-7 
19.00 - 19.45 uur    Hiphop vanaf basisschool groep 8  
20.00 - 21.00 uur    Dance-fit  

DINSDAG  
10.00 - 11.00 uur    Dance-fit  
16.00 - 16.45 uur    Musical 
17.00 - 17.45 uur    Modern Basisschool groep 5-6-7 
18.00 - 18.45 uur    Afro Dance  
19.00 - 19.45 uur    Moderne Dans vanaf groep 8  
20.00 - 21.00 uur    Moderne Dans Volwassenen 

Alleen op basis van een strippenkaart.  
Losse les: 5 euro  
- 4 strippen: 15 euro (5 euro korting) 
- 6 strippen: 25 euro (5 euro korting) 
- 8 strippen: 30 euro (10 euro korting) 

Strippenkaart is niet persoonsgebonden!  
Er kunnen meerdere familieleden op 1 strippenkaart. 
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Beste ouders/ verzorgers/ voogd en leerling, 

We zitten alweer beland bij de laatste week van 
het seizoen!  
Wat hebben we een geweldig jaar achter de rug.  
Enkele highlights: Talent Showcase in Hekelingen, 
KP-dagen, Shell we dance en natuurlijk onze 
prechtige eindvoorstelling in Theater de Stoep.  

Ons dansteam wenst iedereen een hele fijne 
zomervakantie vol plezier, rust en veel zon! 

  
Groetjes, Kimberly Pikeur  
(Eigenares Dansstudio KP)
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Plus Clubfund Actie  
Met trots mogen wij zeggen dat de Plus Clubfund 
Actie een groot succes is geweest!  
We hebben als resultaat de twee plek behaald en ons 
staande gehouden tussen de grote verenigingen!  
Voor de clubkas heeft de dansstudio 742,95 euro 
mogen ontvangen voor onze deelname aan deze 
actie. Dit geld zal weer ingezet worden voor 
toekomstige kp-dagen en andere evenementen voor 
de kinderen.  

Wij mogen ook 3 winnaars feliciteren. De drie spelers 
die individueel de meeste punten spaarden, kregen 
een tegoedbon ter waarde van € 75,00, € 50,00 en  
€ 25,00. Dit waren onze winnaars:  
1e plek - Keyano  
2e plek - Larissa  
3e plek - Nikki 

Wij willen iedereen bedanken voor alle inzet en heel 
veel plezier wensen met je KP-Merchandise.  

Tarief wijziging  
De groepen worden groot en wij willen de groepen 
gaan splitsen. Wij zijn genoodzaakt om onze lesrooster 
nog meer uitbreiden. Naast de uitbreiding komen er 
meer docenten om uit te kiezen. Onze huidige 
abonnementsvorm is nog gebaseerd op het oude en 
momenteel betekend het voor ons dat wij op een punt 
zijn gekomen dat het onze verdere groei en kwaliteit 
behoudt stagneert. Wij willen het allerbeste voor onze 
leerlingen met de beste docenten, maar om op dit 
niveau te blijven presteren moeten wij een aantal 
veranderingen doorvoeren.   
 
Vanaf september 2018 gaat er een tariefwijziging 
plaats vinden.   
 

Bruiloft Kim & Ferdi  
Dit jaar gaat juf Kim trouwen met Ferdi!  
Op 1 september 2018 willen wij dat met jullie allen 
vieren. Het feest zal plaatsvinden in het dorpshuis in 
Hekelingen.  Adres: Lede 13, Hekelingen  
Tijd: 12.30 tot 14.30 uur.  
 
Wij willen graag weten of je komt. Alleen leden van 
Dansstudio KP zijn welkom en natuurlijk ook ouders.  
Geef door via Fitmanager of je erbij kan zijn, zodat wij 
rekening kunnen houden met consumptie.  
 
Graag zouden wij iedereen willen vragen om iets 
lekkers mee te nemen. Wij zijn in Hollywood verloofd 
en willen een American Picknick organiseren. Iedereen 
iets lekkers meenemen en wij zorgen voor de rest.  
 
Op die dag mag je ook een optreden geven! Wil jij 
wat laten zien? Stuur dan een mail naar 
info@studiokp.nl. Geef je muziek door en noteer ook 
gelijk of je alleen danst of met een groep.  

 
Volgend jaar gaan wij over naar 11 maanden lessen 
van september t/m juli. Augustus = zomerstop en geen 
contributie. Voor alle vakanties hebben wij een 
vakantierooster. Enkel in December gaan wij 2 weken 
dicht.  

Gezinskorting  
2 gezinsleden - 6,00 euro  
3 gezinsleden - 8,00 euro  
4 gezinsleden - 10,00 euro  

Onbeperkt abonnement en gezinsabonnementen 
zullen wij dit jaar uit het systeem halen. Alle 
abonnementsvormen worden persoonsgebonden.  
 
Tarieven van het wedstrijdteam zal volgende week 
bekend worden gemaakt tijdens de voorlichting. 

45 min les

aantal lessen per les per maand

1x per week 4,50 euro 18 euro

2x per week 3,75 euro 30 euro 

3x per week 3,25 euro 39 euro 

4x per week 3,00 euro 48 euro 

extra lessen? +2,25 euro per les
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60 min les

aantal lessen per les per maand

1x per week 5,50 euro 22 euro 

2x per week 4,50 euro 36 euro 

3x per week 3,75 euro 45 euro 

4x per week 3,25 euro 52 euro

extra lessen? + 2,50 euro per les
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