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Kalender
Vrijdag 10 februari
Maandag 13 februari
Woensdag 16 februari
Woensdag 22 februari
Donderdag 23 februari
Vrijdag 24 februari
Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart

Groep 1 tm 4 vrij
Groep 1 tm 4 vrij
1e rapport mee
10 minuten gesprekken
Gekke hoedjesdag
Studiedag alle groepen
Voorjaarsvakantie

Halfeestrooster
Zoals gewoonlijk is het halfeest op vrijdag en start om 08.45 uur. Uiteraard zijn alle ouders welkom om
te komen kijken. Noteer de datum van de groep van uw kind(eren) alvast in uw agenda!
17 februari
17 maart
31 maart
07 april
12 mei
16 juni

5 CACTUSSEN & 7 RAKETTEN
4 MADELIEVEN 7 6 PLANETEN
½ KOALA’S & 7 SATELLIETEN
3 ROZEN & 6 STERREN
½ KIKKERS & 5 KLAVERS
4 MARGRIETEN & ?

Afwezigheids- en verlofregistratie
Wij hebben van de overheid bericht ontvangen dat de afwezigheid van leerlingen strenger
gecontroleerd gaat worden. Er zijn strenge richtlijnen met betrekking tot het schoolbezoek waarvan de
directeur niet mag afwijken. De school moet afwezigheid bijhouden en (dit is nieuw!!) dit bestand
wordt gekoppeld met de overheid.
We kunnen niets anders dan de wettelijke richtlijnen volgen met betrekking tot verlofaanvragen. Wij
vinden de regeling erg star en niet altijd recht doen aan vragen van ouders. De school heeft echter niet
de vrijheid om daar flexibel mee om te gaan.
Rob Lingier
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23 februari Gekke Hoedjesdag
23 februari is uitgeroepen tot Gekke Hoedjesdag voor de hele Lea Dasbergschool.
Iedereen mag dus op die dag met een gek hoedje op naar school komen. Ook de meesters en juffen.

Groep 3 springt en splitst
We hebben met groep 3 een bewegingscircuit gedaan met sommen t/m 5. We hebben ook splitsen en
oneven/ even getallen in sprongen van 2 geoefend. Dit was weer wat anders en zeker heel leuk !
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Knappe Kikkers
Trey heeft een rekenknobbel hij kan al in stapjes van tien
tellen. Hier heeft hij alle potloden samen met Levi en Rosa
Linn neergelegd en daarna heeft hij ze allemaal geteld. Het
waren er 700 . Knap of knap?

Het schoolplein
Het ontwerp voor het nieuwe schoolplein is vanaf vandaag in de hal van school te bekijken. In de
voorjaarsvakantie gaat de aannemer aan de slag met het eerste gedeelte van het plein.
We zijn ook op zoek naar ouders die willen helpen met een aantal klussen. Het gaat onder andere om
het ophalen van materialen, de aanleg van een waterspeelplek, plaatsen van goaltjes en een aantal
timmerklusjes. Intekenlijsten hiervoor hangen in de hal.
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Groep 7 en 8 Museumbezoek
Op donderdag 16 februari gaan de groepen 7 en 8 naar het Kröller Muller museum.
Born to Move : Let’s Dance
Mijn naam is Sofia Groenewold en ik ben eigenaresse van dansschool Live2dance.
Wij geven op verschillende plekken in Arnhem en omgeving streetdance/hiphop/breakdance lessen
aan kinderen vanaf 4 jaar tot aan ...... onze lessen zijn laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.
Sinds kort zijn wij begonnen met de danslessen bij jullie op school. De lessen zijn iedere vrijdagmiddag
voor alle groepen. In de bijlage vindt u een poster met alle tijden van de lessen. Graag nodigen wij uw
zoon/dochter uit om GRATIS een proefles te komen, mits hij of zij nog geen lessen volgt bij ons.
Hieronder ligt u tevens toe hoe wij bij Live2dance werken.
Aanmeldingsformulieren:
Live2dance werkt met aanmeldingsformulieren. Graag zien wij die bij de eerste les ingevuld ingeleverd
bij de docent. Het is van belang dat de formulieren goed ingevuld zijn. Alleen dan weten we zeker dat
iedereen onze mail ontvangt en geen enkele informatie mis loopt.
Lesgeld:
We hebben 3 betaalperiodes. Ieder lid krijgt een factuur verstuurd ( via mail ) wanneer er een nieuwe
betaaltermijn aan zit te komen. Het is belangrijk bij het digitaal bankieren dat de naam van de leerling
wordt vermeld. Het lesgeld mag ook nog steeds contant voldaan worden voor diegene die dat fijn
vinden. Het lesgeld* dient altijd voor de eerste les van het nieuwe blok voldaan te worden of op de
dansdag zelf bij de leidinggevende van Live2dance ( Sofia ). Nooit bij de docent die op dat moment
aanwezig is. Dit om miscommunicaties te voorkomen.
*Bij een herinnering van de factuur rekenen wij €5,- administratiekosten.

Betaaltermijnen

Aantal
lessen

Lesgeld
arnhem/Hoenderloo
s-heerenberg*

Periode 1: September Oktober November
December

15 Lessen

Arnhem € 75,-

Periode 2: Januari Februari Maart

12 Lessen

Arnhem € 60,-

Periode 3: April Mei Juni

14 Lessen

Arnhem € 70,-

Proefles is altijd gratis!
Geen inschrijfgeld!
*Lesgeld kan verschillen per locatie!
In de vakanties zijn er geen lessen. Met het
lesgeld is hiermee rekening gehouden.
Kijkles:
Aan het eind van iedere periode mag er de laatste 30 minuten gekeken worden tijdens de lessen ( bij
een lesuur van 45 min de laatste 20 min) .Wij zullen dit uiteraard iedere periode aangeven.Tijdens de
proefles mag de ouder/voogd de eerste 15 minuten binnen komen om mee te kijken tijdens de les.
Website:
Live2dance heeft op de website een agenda toegevoegd. Daarin staan de geplande
optredens/wedstrijden/shows/danskamp etc genoteerd. Onze website wordt regelmatig geüpdatet.
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Daarnaast hebben we ook een eigen FB pagina ( live2dance ). We posten daar regelmatig filmpjes en
foto’s van de lessen op en delen daar ook onze nieuwe activiteiten enz.
*Evenementen kunnen nog aangepast worden qua data en tijdstip.
Mochten er vragen zijn of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande
gegevens.
Sportieve groet,
Team Live2dance
Live2dance
W: www.live2dance.net
E: info@live2dance.net
T: 0637331765
Like ook onze Facebook pagina Live2dance

Wij wensen u alvast een fijn weekend.
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