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Beste ouders/ verzorgers/ voogd en leerling,  
Over iets meer dan een week beginnen wij weer met ons nieuwe dansseizoen! 
Het is daarom weer tijd om even een update te krijgen over de stand van zaken! 
Dit jaar gaan er namelijk een aantal punten veranderen binnen de dansschool. 

Foto’s van de eindvoorstelling staan online op de website! 
Dit is de link: http://www.studiokp.nl/theatershow-2017/
De film is door de zomervakantie vertraagd maar komt zsm jullie kant op. 

- Ik wens iedereen alvast een heel leuk dansjaar toe! -  
Groetjes, Kimberly Pikeur (Eigenares Dansstudio KP) 

Gratis dansweek ma 28 aug t/m zat 2 sept  
De gratis dansweek geldt voor leden en niet-leden. 

Alle lessen worden worden gegeven volgens ons reguliere lesrooster. 

Deze kan je vinden op http://www.studiokp.nl/lessen/


Breng jij iemand mee en schrijf hij/zij zich direct in? 
Dan krijg jij een dansstudio KP tas!  
Meldt vóór de les wie je hebt meegenomen, of stuur 
even een berichtje naar mij! 

Nieuwe leden die zich direct inschrijven in de gratis 
dansweek betalen GEEN inschrijfkosten twv 10 euro!  

App en Administratie  
Dit seizoen stappen wij over naar een nieuw betalings- en communicatiesysteem. 
Whatsapp werkte overuren en niet iedereen kreeg alle info. Ik heb daarom besloten 
Fitmanager in te zetten. Fitmanager werkt als een app op de telefoon met een eigen 
inlogcode. In de app kunt u alles vinden over betalingen, nieuwsbrieven, lesrooster, 
evenementen etc. Dit wordt de belangrijkste communicatie middel van de dansschool. 


- Alle leden van de dansschool moeten een account aanmaken.  
LET OP: géén account = géén dansles. 


- De account moet op naam van de verantwoordelijke. Dit wordt een familie account. 

- U kunt via het nieuwe systeem kiezen voor automatisch of via cash/pin betalen.

- Whatsapp groepen worden omgezet in de vorm van verzendlijsten en notificaties/

nieuwsbrieven vanuit de app en website. U kunt mij nog wel altijd bereiken maar u 
krijgt niet meer alle berichten binnen van alle anderen ouders. 
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5 stappen voor de juiste start: 

1. U ontvangt vanaf volgende week woensdag een persoonlijke uitnodiging om een 

eigen account te bevestigen. 

2. Controleer alle gegevens bij account instellingen en vul deze zo volledig mogelijk 

aan. Controleer de betalingsmogelijkheid en voeg ook een foto toe. 

3. Controleer uw abonnement. Mocht u uw abonnement wijzigen ten opzichte van vorig 

jaar. Geef dit dan aan via whats-app of mail. Ziet u niets? Stuur dat dan ook even 
aan via een bericht. 


4. Geef aan welke lessen je zou willen volgen in het nieuwe seizoen. Dit geldt vanaf 1 
SEPTEMBER. Tijdens de gratis dansweek mag u uiteraard meer lessen volgen. 


5. Download de app: Fitmanager. Log in met je account. Activeer notificaties. Vanaf nu 
kan je alles ook bijhouden via de telefoon. 


Mocht u een voorkeur hebben voor bepaalde lessen, activeer uw account dan snel en 
kies uw lessen. Vol = Vol! Dit geldt enkel voor onze leden. 

Nieuwe leden krijgen pas vanaf de gratis dansweek de kans om zich in te schrijven. 

De betalingen beginnen vanaf 1 september, elke eerste dag van de maand t/m juni.  
U betaald voor 10 maanden - 40 lessen. Bij het missen van een les kan u die inhalen op 
een andere dag, wanneer het u beter uitkomt. 

Wij hebben geen opzegtermijn. Wel afmelden vóór de eerste van de maand. 


Heeft u nog vragen of is er iets niet duidelijk? Mail of app mij dan gelijk. Ik zal dan 
proberen u zo snel mogelijk te helpen.


Agenda  
ma 28 t/m zat 2 sept Gratis dansweek
woe 30 aug Filmopname dansfeest 
zat 23 sept Burendag Donk
zat 23 sept Dansfeest theaterplein Spijkenisse 
zat 28 okt Halloween 
ma 16 t/m woe 18 okt Herfstvakantie Rooster 
don 19 okt Disneydag t/m 7 jaar & Dansworkshop vanaf 8 jaar 
zon 10 dec Eindjaar Presentatie 
zon 24 juni Eindvoorstelling 24 juni 2018 

Data voor evenementen worden tijdens het dansseizoen aangevuld en doorgegeven. 
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