Het is alweer enige tijd geleden dat we via een nieuwsbrief onze leden en ouders van onze leden
geïnformeerd hebben. Tegenwoordig wordt er veel via de app en mail gecommuniceerd over allerlei
zaken en dat verloopt prima. Echter hebben we toch besloten om zo nu en dan e.e.a. via een
nieuwbrief te communiceren. Deze nieuwbrief wordt via de app verspreid maar zal ook op onze
website www.carmencita.nl geplaatst worden zodat deze voor iedereen makkelijk terug te vinden is.

Social Media
Zoals jullie wellicht al gezien hebben zijn we tegenwoordig niet alleen via Facebook te vinden maar
ook op Instagram. We gebruiken social media om activiteiten van Carmencita aan te kondigen en
leuke foto’s/video’s te delen. Dus wil je up to date blijven, volg dan onze sites !

Aankomende activiteiten
Bevrijdingsoptocht Sprundel, zondag 3 november
Alle maandaggroepen zijn voor een bevrijdingsdans aan het oefenen. We verzamelen om 12.45 voor
de ingang van de Trapkes. Om 13.00 uur openen wij de optocht met onze bevrijdingsdans op het
Kloosterplein. Kinderen die meelopen met de optocht kunnen na de dans gelijk aansluiten bij de
optocht.

Sinterklaas meezingfeest 23 november in Theater de Schakel, Gilze en 24 november in de
Nobelaer, Etten Leur
Onze woensdaggroepen zijn in deze voorstelling te zien en zijn al druk aan het oefenen.
Lijkt het je leuk om te gaan kijken, op deze site kun je alle info vinden
http://www.sinterklaasmeezingfeest.nl/
Hieronder de oefendata op locatie in Etten-Leur, Cafe/zaal Hof van Holland (uiteraard alleen voor de
woensdaggroepen)
Woensdag 23 oktober
Woensdag 30 oktober
Woensdag 20 november

Kerstparade
Zaterdag 21 december
Alle groepen behalve maandag 16.15 en maandag 20.00 zullen hieraan deelnemen.

Wedstrijden
Onze beide woensdaggroepen gaan aan enkele wedstrijden mee doen. Hieronder de data, de tijden
zijn nog niet bekend.
7 december

wedstrijd Goes

2 februari

wedstrijd Tilburg

15 maart

kunstbende

Ouderles
Kom gezellig samen met je (klein)dochter een lesje meedansen (dus niet kijken) ! De eerste les na de
kerstvakantie, maandag 6 en woensdag 8 januari, zijn papa’s/mama’s/opa’s en oma’s van harte
welkom.

Vriendinnenles
Op maandag 13 en woensdag 15 januari hebben we speciale vriendinnenlessen. Dus heb je een
vriendinnetje(s) die graag een keer wilt mee dansen, breng ze maar mee !
Uiteraard is een vriendinnetje altijd welkom als ze een keer een proefles wilt volgen maar dan wel
graag van tevoren melden.

Jaarlijkse voorstelling
Zaterdag 6 juni

Leswijzigingen
Woensdag 27 november > les wordt verzet naar donderdag 28 november

Het belooft weer een mooi dansseizoen te worden, wij hebben er zin in, hopelijk jullie ook !!!
Bestuur Carmencita
Celien, Linda, Nikki, Willem & Joyce

