
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de woensdag les 15.00 uur juf Mariska, 
 
Uw dochter danst mee in Retourtje Geluk show B op zaterdag 18 mei. Hierin staat alle informatie die 
belangrijk is voor deze dag. 
 
De leerlingen worden om 14.45 uur verwacht bij de artiesteningang van het Stadstheater. De 
leerlingen hebben de gele vlag als verzamel vlag. Bij de artiestingang staan hulpouders die de 
leerlingen begeleiden naar de kleedkamer waar ze zich klaarmaken voor de generale repetitie. 
Ouders mogen niet mee achter de schermen, want dan wordt het veel te druk backstage.  
 
Wat de leerlingen zelf mee moeten nemen: 

- Zwarte dansbroek of zwarte lange legging  
- Zwarte dansschoenen (met zwarte sokken) 
- Zwart spaghetti topje 

 
Wat de leerlingen in hun haar moeten: 
Halve “eekhoorn-staart”: https://www.youtube.com/watch?v=0Q_Ta3HCHsc 
 
Handige tips!  
- Zorg ervoor dat uw dochter al de basiskleding aan heeft als zij naar het theater gaat met 

daaroverheen bijvoorbeeld alleen een joggingbroek en liefst een vest (trui moet over het hoofd 
en dan gaat hun haar sneller in de war). Zo heeft niemand overbodig veel spullen bij zich. 

- Graag een tas mee waar alle spullen (inclusief jas) in passen. In de kleedkamer houden ze zo hun 
spullen beter bij elkaar.  

- Schrijf in alle kleding, schoenen etc. de naam van uw dochter, zodat als we iets kwijt raken we 
het snel weer kunnen terug geven.  

 
Zorg voor voldoende eten en drinken, maar liever geen snoep, chips of chocola. Laat waardevolle 
spullen thuis, wij zijn niet verantwoordelijk wanneer er spullen kwijtraken.  
 
De voorstelling is om 20.1 5uur afgelopen.  
De leerlingen kleden zich om in de kleedkamer en gaan samen met de hulpouders en de 
bijbehorende vlag naar de foyer. Hier kunt u uw kind weer ophalen. 
 
 
Mocht u nog vragen hebben, vraag dit aan de docent van uw dochter of stuur een mail naar 
yvette@balletschoolypenburg.nl  
 
Wij hebben er heel veel zin in, hopelijk jullie ook! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mariska Salamony 
Balletschool Ypenburg 
 
 
 
 
 


