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      START NIEUW DANSJAAR :  

Hartelijk welkom in onze dansstudio! Ons lesgeversteam staat klaar om van dit dansjaar weer een geweldig 
succes te maken en hopen dat jullie er ook evenveel zin in hebben. Om de 2 maanden brengen wij een nieuwe 
nieuwsflash uit. Vandaag krijgen jullie deze nog per brief maar in de toekomst zal deze per mail verstuurd 
worden, zo draagt onze dansstudio bij aan het milieu. De nieuwe nieuwsflash kan u ook altijd terugvinden op 
onze website bij de rubriek NIEUW.  
 

  SITE:  

   Wij zetten alle info op de nieuwsflash maar merken dat deze brief of mail soms verloren gaat. Daarom kunnen 

jullie op onze website www.bouger.eu, bij de rubriek KALENDER  alle info terugvinden per dag. Hier duiden wij 
alles aan wat een speciale vermelding vraagt. Vb. wanneer het geen les is in de vakantie of wanneer er door 
omstandigheden de dansles in een andere zaal zal doorgaan, enz… Deze passen wij indien nodig wekelijks aan, 
dus bij twijfel kunnen jullie daar altijd een kijkje gaan nemen.  

   
      INSCHRIJVINGEN :  

Vanaf dit jaar verlopen onze inschrijvingen online via onze website www.bouger.eu, u neemt daar bij de  
gewenste afdeling de lessenrooster 2017-2018. Daar vindt u alle lessen terug die wij in die afdeling aanbieden. 
U gaat naar de les waarvoor u wenst in te schrijven en helemaal achteraan bij deze les kan u rechtstreeks 
inschrijven. Als u de gevraagde gegevens heeft ingevuld verschijnt er een scherm met de gegevens voor de 
betaling.  
Wij merken dat heel veel dansers dit nog niet gedaan hebben, vanaf volgende week starten wij met onze 
controle en dansers die niet op de lijst staan weigeren wij de toegang tot de les. Dus breng de inschrijving en 
betaling zo snel mogelijk in orde. Is de les volzet waarvoor u wenst in te schrijven dan raden wij u aan om u op 
de wachtlijst te zetten. Als wij merken dat er veel interesse is voor deze les dan kunnen wij overwegen om 
hiervan een extra les te voorzien.  

    
  BRIEF ZIEKENFONDS:  

Van zodra de betaling van de lessen in orde is kunnen jullie een formulier voor een sportclub van het 
ziekenfonds afgeven aan de lesgeefster. Van zodra wij deze dan hebben ingevuld zal zij deze terug meegeven 
met de danser. Dan hebben jullie recht op een kleine terugbetaling van het ziekenfonds. 
 

  UNIFORM:  

Tijdens de lessen préklassiek, klassiek ballet en pointes is het dragen van het uniform verplicht, deze bestaat uit 
maillot, collant en balletschoenen. Deze kan nog gepast worden op de daarvoor voorziene dagen, zie kalender. 

 

    GEEN LES:  

Het is geen les van maandag 30/10 t/m 5/11 wegens herfstvakantie.  
 

    HALLOWEEN:  

In de week van  23/10 t/m 29/10 mogen al onze dansers verkleed komen dansen.  
 

    DANSSHOWS:  

Dit dansjaar gaan onze dansshows door in Mixx in Herselt. 
Voor de afdeling Lier/Kessel/Nijlen op 10/05/2018. 
Voor de afdeling Herselt op 11+12+13/05/2018.  
Verder info hierover volgt nog.  
 

 

          
                                                                                                                                                                 Groetjes, 
                                                                                                                                                                 het Bougerteam 

 


