
Voor bijkomende vragen/informatie: stages@dancepirouette.be 
 

 

VOOR WIE 

Kinderen van 3 tot en met 6 jaar kunnen deelnemen aan onze kleuterdansstage.  
• Voorwaarde: de kinderen moeten zindelijk zijn en alleen kunnen eten.  
• Ze worden ingedeeld in 2 leeftijdsgroepen.  
• Iedereen is welkom!  

WANNEER 
Wij organiseren onze kleuterdansstage van 3 juli tot en met 7 juli. Een stagedag start om 9 uur en 
eindigt om 16 uur. Er is telkens een ochtendopvang (8u – 9u) en avondopvang (16u – 17u) voorzien.  

WAAR 
De kleuterdansstage zal plaatsvinden in het Sint-Victorinstituut te Alsemberg. 
(Adres: Brusselsesteenweg 20, 1652 Alsemberg) 

ACTIVITEITEN 
Alle activiteiten zullen doorgaan binnen de leeftijdsgroep. Uitgezonderd op de speelmomenten, 
middagpauze, de woensdagactiviteit, ... 

• Gedurende een hele week krijgen de kinderen 2 dansjes aangeleerd. Op het einde van de 
week worden alle dansjes getoond tijdens onze slotshow. 

• Er zijn dagelijks knutselmomenten voorzien waarbij de kinderen hun creatieve kant kunnen 
laten zien. Alle knutselwerkjes krijgen ze achteraf ook mee naar huis.  

• Speelmomenten, middagpauze, tienuurtje, vieruurtje, ... 
• Voor de kinderen die graag even wat rust willen, kan er een slaapmoment voorzien worden.  
• Woensdag = daguitstap (bij goed weer) / filmnamiddag (bij slecht weer). 

De hele week wordt er gewerkt rond een magisch en/of fantasievol thema voor onze kleuters. 

TOONMOMENT 
Op vrijdag 7 juli kunnen alle ouders, broers/zussen, grootouders, vrienden, familie, …  
komen kijken naar de slotshow van onze stageweek. Dit zal doorgaan om 16 uur in het  
Sint-Victorinstituut te Alsemberg. Alle kinderen laten tijdens deze korte show zien wat ze gedurende 
de hele stageweek geleerd hebben. Warm die dansbeentjes dus al maar op! 

PRIJS 
€115 
à Vroegboekkorting t.e.m. 2 april: €105. 
à  Inbegrepen: alle activiteiten, verzekering, dagelijks een koekje en drankje.  
 
 

HOE INSCHRIJVEN? 
Inschrijven is mogelijk vanaf 16 januari om 9 uur. 

Via onze website: www.dancepirouette.be 
Plaatsen zijn beperkt! Wees er dus snel bij. 

DANSCENTRUM PIROUETTE VZW 
KLEUTERDANSSTAGE 2023 

Zin in fantasie, dansen, spelen en knutselen tijdens de zomervakantie?  
Dan is onze kleuterdansstage zeker iets voor jou! 

 


