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Kerstpresentatie

Wisseling docenten

Op zaterdag 16 december a.s. is het weer zover: de jaarlijkse
kerstpresentatie waarin aan ouders, broers/zussen en opa`s en
oma`s getoond kan worden wat er afgelopen half jaar allemaal is
geleerd.

In de komende periode vinden er voor de zaterdaggroepen
enkele docentenwissels plaats.

Om zeven uur beginnen we, de zaal opent om 18:30uur. Een
stoel moet iedereen zelf even meenemen, versnaperingen zijn
tegen een kleine vergoeding in de pauze te verkrijgen.

Christiaan gaat Pavarini na de kerstvakantie helaas verlaten
om met een nieuwe uitdaging te beginnen in Noorwegen.
Daarnaast gaan Nicky en Sira er vanaf half januari een half jaar
tussenuit vanwege stages in het buitenland. Gelukkig komen zij
na de zomervakantie weer terug.
Zij worden in de tussentijd vervangen door Femke (oud
Pavarini). De tweede docent die naast Femke de lessen gaat
geven wordt tijdens de kerstpresentatie bekend gemaakt.
Daarnaast zijn we natuurlijk blij dat we ook het komende half
jaar weer mogen rekenen op onze vaste lesassistenten Sylke,
Thirza, Sven, Coen, Lisa en Quinn!!

Open dag januari
Ook aan het begin van het nieuwe seizoen organiseren we weer
een open dag in de gymzaal aan de Bachlaan.
Jullie zijn onze beste ambassadeurs dus vertel aan iedereen die
het wil horen (en ook aan alle anderen) dat onze open dag weer
plaats gaat vinden.

Alle kinderen moeten voor de voorstelling in zwart gekleed zijn
met rode, groen en/of gouden accenten!

Vrienden en vriendinnnen, neefjes en nichtjes, iedereen is
welkom om te komen kijken en vooral mee te doen. En zorg ook
dat je er zelf bij bent om aan iedereen te tonen hoe leuk circus
is!!

Met de inzet van iedereen maken we er weer een geweldige
avond van!
Tot 16 december!

Video What`s Up!?!
Diverse mensen hebben de USB stick met de opnames van de
voorstelling Whats Up!! in Odeon van afgelopen jaar inmiddels
opgehaald.
Voor degenen die er nog geen één besteld hebben maar hem
nog wel graag willen hebben, graag even melden bij één van
de docenten en voor 10 euro mag je er één meenemen om nog
eens even rustig na te genieten van dit fantastische weekend.
Zit je pas sinds dit jaar bij Pavarini dan is deze film een
mooie manier om te zien wat er allemaal mogelijk is na 1, 2 of
meerder jaren les.
De open dag wordt gehouden op zaterdag 6 januari tussen
10:00 en 15:00uur.
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Spek de kas actie!

Uitgeleende materialen

Allemaal van harte bedankt! De Spek de kas actie van Jumbo
heeft inmiddels al ruim 350 euro opgeleverd.

We hadden altijd een mooie lijst op deur van de kast hangen
met alle uitgeleende materialen maar deze lijst is helaas gewist...... we weten dus op dit moment niet meer wie welke materialen heeft geleend.

Heeft u nog kaartjes? Dan heeft u nog tot 14 december de tijd
om deze in de winkel te scannen of online in te voeren! Wees er
op tijd bij!

Bij deze dus het verzoek aan iedereen die nog materialen van
Pavarini heeft deze mee terug te nemen naar de zaal tijdens de
laatste les van dit jaar of tijdens de kerstpresentatie.

De Grote Clubactie

Alvast bedankt!

Allemaal bedankt voor het tot een succes maken van de Grote
Clubactie!!!

Wist u dat......

We hebben met zijn allen voor een bedrag van 1.300 euro aan
loten verkocht dit jaar! De opbrengst wordt (samen met de opbrengst van de Spek de Kas actie) gebruikt voor de aanschaf van
een halfhoog koord.
We hebben dit jaar een duidelijke topverkoper in ons midden
gehad. Zijn / haar naam wordt tijdens de kerstpresentatie bekend gemaakt. Als beloning mag hij / zij de inhoud van één les
naar eigen inzicht gaan bepalen!

..... we weer met spanning uitkijken naar ieders prestatie tijdens
de kerstvoorstelling?
......we nog wel wat hulp kunnen krijgen bij de catering tijdens de
kerstpresentatie?
...... en dat er ook nog enkele ouders wat lekkers mogen bakken
voor verkoop in de pauze?
.....en dat je je hiervoor aan kan melden bij André?
.... we Christiaan enorm gaan missen?
.......dat hij wel graag nog terugkomt om het circuskamp mee te
maken?
......dat we binnenkort aan de slag gaan met de organisatie van
het zomerkamp?
....... we nog diverse inschrijfformulier missen en de betreffende
ouders hier binnenkort een mail over ontvangen?

