KONINKLIJKE
DIESTSE BALLETSCHOOL
JOSEE NICOLA

Woensdag 27 juni 2018
Beste balletvrienden,
Met de vakantie bijna in zicht willen we jullie toch alvast op de hoogte brengen van de start
van het nieuwe schooljaar! In deze brief zetten we voor jullie de belangrijkste informatie op
een rijtje om het nieuwe schooljaar goed te kunnen starten.
 Vanaf maandag 9 juli 2018 0.00u zullen de leerlingen die vorig jaar reeds
ingeschreven waren als eersten online kunnen inschrijven via onze website
www.dbjn.be.
 Vanaf maandag 13 augustus 2018 0.00u zullen ook nieuwe leerlingen online kunnen
inschrijven.
 Inschrijven kan tot en met maandag 15 oktober 2018 24.00u.
 De lessen zullen starten op maandag 3 september 2018.
In bijlage staat het lessenrooster overzichtelijk in een kader weergegeven. Er is per groep een
maximum aantal leerlingen voorzien, wat inhoudt dat men bij het inschrijven de vrije keuze
heeft voor welke groep men kiest totdat het maximum aantal is bereikt. Wie eerst inschrijft,
heeft dus de meeste keuze. Spreek daarom goed af met vrienden/vriendinnen als jullie in
dezelfde groep willen zitten!
Blijkt een groep veel kleiner te zijn dan verwacht, zal deze toch aan een andere groep worden
toegevoegd. De uren kunnen dus in een uitzonderlijke situatie nog veranderen bij de stop van
de inschrijvingen half oktober, maar we zullen dit zoveel als mogelijk trachten te vermijden
Mogen we jullie vriendelijk vragen deze groepsindeling strikt op te volgen. We zullen er zelf
ook op toezien dat deze indeling gerespecteerd wordt, dit om een vlotte werking te kunnen
realiseren.
Op de website zullen jullie een duidelijk overzicht vinden van alle groepen en lesuren zodat
jullie makkelijk een keuze kunnen maken bij jullie inschrijving.
De verzekering “lichamelijke ongevallen-en aansprakelijkheid” voor sport en
ontspanningsverenigingen is telkens inbegrepen in het lesgeld. Als jullie ingeschreven zijn,
betekent dit dat jullie automatisch ook het schoolreglement onderschrijven. Hierin zijn alle
belangrijke afspraken betreffende de balletschool opgenomen en het document is terug te
vinden op de website. Gelieve de tijd te nemen dit door te lezen.
Als er een aandachtspunt is bij uw kind waar wij rekening mee moeten houden gelieve ons dit
dan te melden aan het begin van het schooljaar.

We herinneren jullie bovendien graag nog eens aan het lesuniform:
KLASSIEK BALLET:

ratjes: zwarte just au corps, zwarte collants, witte haarband, roze slofjes

kadetten A t.e.m. kadetten E: zwarte just au corps, zwarte collants, witte haarband,
zwarte of roze slofjes

kadetten F & groten: vrije keuze in danskledij, in de kleuren zwart/grijs/wit.
MODERN BALLET en JAZZBALLET:
 blote voeten, sokken of voetstukjes; short of lange broek; T-shirt/topje
De kledij van de ratjes t.e.m. de kadetten E is aan te kopen in de balletschool (geen andere
kledij!) op volgende momenten:
 maandag 27/08 t.e.m. vrijdag 31/8: 18u – 20u
 dinsdag 4/9: 17.30u – 19.30u
 donderdag 6/9: 17.30u – 19.30u
 zaterdag 8/9: 10u – 12u
Daarna kan U enkel nog op afspraak met meester Christof kledij aankopen (0498/76.62.89).
Voor de aankoop van de pointes zal er een pasdag georganiseerd worden in de school op
zaterdag 13/10/2018 in de namiddag. Verdere afspraken hieromtrent volgen later nog.
Voor iedereen: de haren zijn steeds verzorgd bij elkaar gebonden en juwelen worden
uitgedaan!
Tenslotte willen we jullie ook nog met aandrang vragen dat alle leerlingen tijdig naar de les
komen, maximum een kwartier voor aanvang, en tijdig weer naar huis gaan, m.n. onmiddellijk
na de les. Op deze manier trachten we de lessen ongestoord te laten verlopen en willen we
vermijden dat de kleedkamer een wachtzaal wordt.
Zijn er nog vragen of onduidelijkheden, dan kunnen jullie die steeds bespreken met meester
Christof of met de docentes.
Geniet van een welverdiende grote vakantie en tot in september!
Meester Christof en de docentes.

BIJLAGE 1
KLASSIEK BALLET
Groep
Ratjes 1
(max. 16)

Ratjes 2
(max. 16)

Kadetten A 1

Leeftijdscategorie

Lesdag

Lesuren

Prijs

°2014, °2013

zaterdag

9.00u – 10.00u

€150

°2014, °2013

zaterdag

10.00u – 11.00u

€150

dinsdag
donderdag
dinsdag
donderdag
woensdag
zaterdag
dinsdag
donderdag
dinsdag
donderdag
woensdag
zaterdag
dinsdag
donderdag
woensdag
vrijdag
dinsdag
donderdag
dinsdag
donderdag

16.30u – 17.30u
16.30u – 17.30u
17.00u – 18.00u
17.00u – 18.00u
17.00u – 18.00u
11.00u – 12.00u
17.30u – 18.30u
17.30u – 18.30u
18.00u – 19.00u
18.00u – 19.00u
18.00u – 19.00u
12.00u – 13.00u
18.30u – 19.30u
18.30u – 19.30u
19.00u – 20.00u
17.00u – 18.00u
19.00u – 20.00u
19.00u – 20.00u
19.30u – 20.30u
19.30u – 20.30u

°2002, 2001,°2000

vrijdag

18.00u – 20.00u

€295

°1999,…

vrijdag

20.00u – 22.00u

€295

maandag

17.00u – 18.00u

*

°2012, °2011

(max. 12)

Kadetten A 2

°2012, °2011

(max. 12)

Kadetten A 3

°2012, °2011

(max 12)

Kadetten B 1

°2010, °2009

(max. 12)

Kadetten B 2

°2010, °2009

(max. 12)

Kadetten B 3

°2010, °2009

(max. 12)

Kadetten C 1

°2008, °2007

(max. 14)

Kadetten C 2

°2008, °2007

(max. 14)

Kadetten D

°2006, °2005

(max. 14)

Kadetten E

°2004, °2003

(max. 14)

Kadetten F
(max. 20)

Groten
(max. 20)

Jongensklas

°2006,…

Techniek
(max. 20)

Volwassenen

3de van elke maand

€295
€295
€295
€295
€295
€295
€295
€295
€295
€295

°2006,…

zondag

19.00u – 20.00u

€165**

Recreatief

dinsdag

20.30u – 21.30u

€150

* Prijs zit inbegrepen in het lesgeld van de klassieke lessen.
** Enkel bij deelname aan de klassieke lessen en bij voldoende inschrijvingen.

MODERN BALLET
Groep
Modern 1
(max. 20)

Modern 2
(max. 20)

Modern 3
(max. 20)

JAZZBALLET
Groep
Jazz 1

Leeftijdscategorie

Lesdag

Lesuren

Prijs

°2008, °2007, °2006

maandag

18.00u – 19.00u

€165

°2005, °2004, °2003,
°2002, °2001, °2000

maandag

19.00u – 20.00u

€165

°1999,…

maandag

20.00u – 21.00u

€165

Leeftijdscategorie
°2010, °2009

Lesdag
zaterdag

Lesuren
15.30u – 16.30u

Prijs
€150

Jazz 2
(max. 20)

°2008, °2007, °2006, °2005

zaterdag

16.30u – 17.30u

€150

Jazz 3
(max. 20)

°2004, °2003, °2002,
°2001, °2000
°1999,…

zaterdag

17.30u – 18.30u

€150

maandag

21.00u – 22.00u

€165

(max. 20)

Jazz 4
(max. 20)

