
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Uw dochter danst mee in Retourtje Geluk show A en B op zaterdag 18 mei. Daarnaast doet het 
grootste gedeelte van de groep mee met één dans aan show C op zondag 19 mei. Hierin staat alle 
informatie die belangrijk is voor het voorstellingsweekend. 
 
De leerlingen worden zaterdag om 08.45uur verwacht bij de hoofdingang van het Stadstheater. De 
leerlingen verzamelen met elkaar, zij hebben geen vlag om bij te verzamelen. Wanneer de groep 
compleet is gaan ze met de hulpouders naar de kleedkamer om zich klaar te maken voor de generale 
repetitie.  
 
De voorstelling Retourtje geluk A is om 14.15uur afgelopen, voor show B worden zij pas weer om 
17.15uur verwacht in het stadstheater. Zij hoeven niet de generale met show B mee te doen. Mocht 
uw dochter niet met een andere groep meedoen in show B kan zij in de tussentijd naar huis, in het 
theater blijven mag natuurlijk ook.  
Op zondag 19 mei doet het grootste gedeelte van de groep nog mee met de gezamenlijke dans, we 
verwachten iedereen om 18.30uur in het Stadstheater. Ze kunnen via de artiesteningang naar binnen 
en direct naar de kleedkamer.  
 
Wat de leerlingen zelf mee moeten nemen: 
- Zomerse outfit 
- Roze balletpanty 
- Roze balletschoenen 
- Spitzen 
- Zwart balletpakje 
 
Wat de leerlingen in hun haar moeten: 
Ze dragen bij alle dansen een knot in het haar. In show B hebben ze bij New York een hoge staart, 
omdat heel veel leerlingen het in verband met spoedverkledingen niet redden om een knot in het 
haar te doen. 
Knot liefst gemaakt met knotspelden, zie filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=V_yId99mxeM 
 
Handige tips!  
- Zorg ervoor dat uw zoon/dochter al de basiskleding aan heeft als hij/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 zoon/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.  
 
Mocht u nog vragen hebben, vraag dit aan de docent van uw zoon/dochter of stuur een mail naar 
yvette@balletschoolypenburg.nl  
 
Wij hebben er heel veel zin in, hopelijk jullie ook! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Yvette van Ruijven 



 


