
Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Ik hoop dat iedereen genoten heeft van zijn/haar vakantie. Dat het water in de vakantie ieders zorgen heeft 
mogen wegspoelen en de zon iedereen heeft mogen opladen voor een nieuw dansseizoen. De docenten en 
ikzelf hebben weer enorm veel zin in een nieuw seizoen. In de vakantie hebben we niet helemaal stil gezeten, 
maar hebben we al met veel enthousiasme voorbereidingen getroffen voor alle leuke activiteiten die gepland 
staan dit seizoen. 
 
Hierbij de eerste nieuwsbrief van dit seizoen. We zien iedereen graag weer vanaf 2 september wanneer onze 
lessen starten. Ook zullen alle mailtjes die verstuurd zijn in de vakantie vanaf maandag weer worden 
beantwoord. Kun je echt niet meer wachten? Kom dan morgen 1 september langs op de open dag op de locatie 
in Ypenburg, Oeverwallaan 141 in Den Haag. 
 
Met swingende groet, 
Namens ons gehele team 
Mariska Salamony, 
Balletschool Ypenburg, Delfgauw, Leidschenveen 
 
 
Start lessen & lesrooster 
Vanaf maandag 2 september starten alle lessen weer op alle locaties. U vindt het gehele lesrooster op 
www.balletschoolypenburg.nl (ook de lesroosters van Delfgauw en Leidschenveen zijn hierop te vinden). Er zijn 
wat wijzigingen geweest en we hebben iedereen hierover gemaild. Is het u toch niet geheel duidelijk of heeft u 
iets gemist, neem dan contact op door te mailen naar administratie@balletschoolypenburg.nl of bel ons op, 
vanaf maandag 12.15 uur zijn wij bereikbaar op 06-411 890 08. 
 
Nieuwe locatie Leidschenveen 
In Leidschenveen hebben we een nieuwe locatie. Alle lessen die gegeven werden op de Fontein en in de grote 
sporthal in Leidschenveen verhuizen daar naartoe. Op onze Facebookpagina heeft u wellicht al een beetje 
genoten van alle bouwavonturen. Zondag 8 september om 9.50uur houden we een officiële feestelijke 
opening. Vindt u het leuk om even te komen kijken hoe het is geworden dan bent u van harte welkom. 
 
Let op!! Voor degene die les hebben in Leidschenveen, het nieuwe adres waar de lessen worden gegeven is 
Vrouw Avenweg 702. Om het gebouw moeten nog diverse werkzaamheden worden verricht en er is daarom 
nog niet voldoende parkeergelegenheid. U kunt aan de weg parkeren of eventueel bij de British School, dit is 
op 2 minuten loopafstand. Wij hopen op uw begrip en gaan ervan uit dat de stoep spoedig gemaakt wordt door 
de aannemer. 
 
Social media 
Met drie locaties en de daarbij behorende Instagram en Facebook merken we dat er te veel informatiekanalen 
naast elkaar zijn en dit schept verwarring. Om die reden zal vanaf maandag 2 september de Facebook en 
Instagram pagina van Balletschool Delfgauw en Balletschool Leidschenveen verdwijnen. De Facebook en 
Instagram van Balletschool Ypenburg krijgt een nieuwe naam met nieuw logo en wordt voortaan het social 
media kanaal voor alle drie de locaties. De nieuwe naam zullen wij volgende week pas verklappen. 
  
Kamp 
We gaan weer op danskamp! Twee jaar geleden was dat zo’n groot succes dat op aandringen van de leerlingen 
wij dit nog een keer organiseren. We gaan dansen, dansen en nog eens dansen, spelletjes doen, lekker eten, 
lang opblijven, kletsen, lachen en plezier maken! Ben jij er ook bij? 

Wanneer: woensdag 23 okt (15.00 uur) t/m vrijdag 25 oktober (11.00 uur) Dit is in de herfstvakantie 
Voor wie: Leerlingen vanaf 8 jaar 
Kosten: €125 per leerling  
Waar: www.hetzwaluwnest.nl  
Opgeven: yvette@balletschoolypenburg.nl  
 



LET OP!! Heeft uw zoon/dochter last van heimwee maar zou hij/zij graag mee willen dan kunnen we daarover 
in overleg. Neem gerust contact met ons op.  

Open dag(en) 
Zondag 1 september is de open dag in Ypenburg op de Oeverwallaan 141, Den Haag. Kom gezellig en gratis ”in 
dansen” of neem iemand mee die wellicht ook interesse heeft. 
 
Zaal 1  15.00-15.20 ADV (+)    Leeftijd 4 t/m 6 jaar  Bo 
Zaal 2 15.00-15.20 Peuterdans/ Ouder&Kind  Leeftijd vanaf 2,5 & 3 jaar  Rachel 
 
Zaal 1  15.30-15.50 Kids dance   Leeftijd 6 t/m 8 jaar  Bo 
Zaal 2  15.30-15.50 Modern    Leeftijd vanaf 9 jaar  Yvette 
 
Zaal 1  16.00-16.20 Streetdance   9 t/m 12 jaar   Bo  
Zaal 2  16.00-16.20 Klassiek    Leeftijd 6 t/m 8 jaar  Yvette 
 
 
Zondag ochtend 8 september hebben wij de officiële opening in Leidschenveen Vrouw Avenweg 702, Den 
haag. Kom kijken naar de nieuwe locatie, dans gezellig een gratis workshop mee. 
 
09.50   Feestelijke opening nieuwe locatie 
10.00-10.20  ADV   4 t/m 6 jaar   Bo 
10.30-10.50  Klassiek   6 t/m 9 jaar   Lisanne 
11.00-11.20  Kids dance  6 t/m 8 jaar   Lisanne 
11.30-11.50  Modern   9 t/m 12 jaar   Jeroen 
12.00-12.30  Urban   9 t/m 12 jaar   Jeroen 
 
 
Zondag middag 8 september hebben wij een seizoenopening in Delfgauw Florijnstraat 1, Delfgauw. Kom een 
dans workshop volgen, of doe mee met een andere activiteit. Je kunt op de foto met Chase van de Paw Patrol 
of met Yasmin van Alladin. Voor het gehele activiteiten aanbod kijk op www.burenvandelfgauw.info 
 
14.30-14.50  Tai Kwondo workshop 
15.00-15.20  ADV   4 en 5 jaar   Kelsey   
15.30-15.50  Klassiek   6 t/m 9 jaar   Rachel 
15.50-16.00  Optreden demoteam Balletschool Delfgauw en demonstratie Tai Kwondo Team 
Carvalho 
16.00-16.20  Kids dance  6 t/m 9 jaar   Kelsey 
16.30-16.50  Streetdance  vanaf 9 jaar   Kim 
 
Agenda 
Om tijdig op de hoogte te zijn van de schoolvakanties die wij aanhouden, leuke activiteiten en de 
dansvoorstellingen dit jaar verwijs ik u naar onze agenda. Wij zullen maandelijks de activiteiten nogmaals 
onder de aandacht brengen. Om u niet te veel e-mails te sturen, hopen we op uw bijdrage om alle activiteiten 
goed in uw agenda te noteren.  
https://docs.wixstatic.com/ugd/859a81_e9edea8f9a0a42ad9a7865c49cef9803.pdf 
 
Voor september & Oktober zijn de belangrijke data: 
zondag 1 september   Opendag Ypenburg (zie nieuwsbrief) 
Zondag 8 september    Opendag Leidschenveen & Delfgauw 
Dinsdag 17 september   Prinsjesdag GEEN LES op de locaties Ypenburg en Leidschenveen.  
Maandag 7 t/m 12 oktober  Vrienden & Vriendinnen lessen 
Maandag 21 t/m 26 oktober  Herfstvakantie GEEN LES 
23 t/m 25 oktober Danskamp, hiervoor dient u zich op te geven bij 

yvette@balletschoolypenburg.nl 
Maandag 28 oktober t/m 2 november Kijklessen voor de groepen met leerlingen t/m 9 jaar.  

De eerste 30 minuten van de les. 



 
Popkoor Musica Corda 
NIEUW bij Balletschool Ypenburg POPKOOR MUSICA CORDA 
Popkoor Musica Corda is een NIEUW knallend popkoor waar we de nieuwste hits gaan zingen, maar ook die 
lekkere golden oldies. De repetities staan onder leiding van Mitchell de Pauw en muziek is zijn passie. 
Zijn missie is: leerzame lessen aanbieden en iedereen met een goed en vrolijk humeur de les uit laten gaan. 
 
Music is Life, That’s why our Hearts have Beats! 
 
Wanneer: Iedere maandag van 20.00-21.00 uur  
Start 9 september (bij voldoende aanmelding) 
Locatie repetities Balletschool Ypenburg, Oeverwallaan 141, Den Haag 
Gratis proefles en daarna bedraagt de contributie €36 per maand  
 
Meldt je aan voor een gratis proefles via info@musicacorda.nl of Tel: 06-18078690 
Voor meer informatie over Musica Corda, muziek lessen en meer kijk op www.musicacorda.nl  
 
 
Algemene Muzikale Vorming lessen 
Muziek luisteren, samen zingen, dansen, zelf een instrument (blokfluit/dwarsfluit) leren  bespelen, notenschrift 
lezen, ritme oefeningen, gebruik van percussie materiaal en vooral veel plezier zijn de ingrediënten van een 
Algemene Muzikale Vorming les. Op een prettige en leerzame manier maken de kinderen hun eerste muzikale 
stapjes. Ook voor de algemene ontwikkeling en leervaardigheid is gebleken dat muziek (en dans) een 
belangrijke bijdrage zijn.  
 
Afhankelijk van de aanmeldingen starten de lessen medio september 2019. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen zich 
opgeven.  De lessen worden 1x per week op woensdagmiddag in het muzieklokaal van Balletschool Ypenburg 
gegeven. De lessen worden in kleine groepjes (30 minuten) of individueel (20 minuten) gegeven. 
 
U dient zelf voor een blokfluit of dwarsfluit te zorgen waarbij ik u graag adviseer. Het lesboek wordt door ons 
aangeschaft en koopt u. De contributie bedraagt 30 euro per maand met uitzondering van vakanties.   
 
U kunt uw zoon of dochter aanmelden via emailadres: christinekuijpers@hotmail.com  
 
 
	


