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Beste ouders, 
Het nieuwe jaar is begonnen en alle lessen zijn 
weer gestart. We gaan er weer een mooi jaar van 
maken. De nieuwsbrief wordt een vast onderdeel 
van Vief Sportief, welke eens per kwartaal 
uitkomt. Het bevat belangrijke data voor het 
komende kwartaal en bijzonderheden. 

Kijklessen 
Tijdens de kijkles bent u van harte welkom om te 
komen kijken naar de les van uw dochter. De 
kijklessen staan gepland voor de laatste week 
van dit kwartaal: 26 t/m 31 maart.  
De kijklessen van het 2e kwartaal (25 t/m 30 juni) 
staat in het teken van een meedoe-les voor alle 
papa’s. Zet deze 2 data alvast in je agenda en 
plan een vrije dag in!  
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KICK OFF             
Vief Zwanger 

Vief Zwanger is een 
combinatie van ZwangerFit 
en Zwangerschapsyoga. 
Op zaterdag 20 januari 
start er een nieuwe groep 
Vief Zwanger in 
Papendrecht. 

Ben je zwanger en wil je je 
fysiek en mentaal 
voorbereiden op je 
bevalling, kom dan op 
zaterdag 20 januari 
vrijblijvend meedoen. 
Leden van Vief Sportief 
krijgen een korting van 20% 
op de cursusprijs. Informeer 
ook eens bij je 
zorgverzekeraar. In de 
meeste gevallen wordt een 
zwangerschapscursus 
(deels) vergoed.

NIEUWSBRIEF 
 peuterballet | kleuterballet | vief zwanger
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Opa en Oma-week  
In de week van 19 t/m 23 februari is het Opa & 
Oma week. We gaan deze week samen met opa 
en oma dansen. Als opa of oma minder goed te 
been is, kunnen zij uiteraard ook meekijken.  

Nieuwe leden 
In een aantal groepen is er nog ruimte voor 
nieuwe leerlingen. Twee proeflessen zijn gratis. 
Zeg het voort zeg het voort! 
*Maandag:10.15 uur (start nieuwe groep per 
februari) 
*Dinsdag 09.00 uur: 3 plekjes peuterballet 
*Woensdag 09.00: 3 plekjes peuterballet 
*Woensdag 10.00 uur: 3 plekjes peuterballet 
*Woensdag 10.45 uur: 4 plekjes peuterballet 
*Woensdag 13.45 uur: 4 plekjes pré-ballet 
*Vrijdag Barendrecht 09.00 uur:  
*2 plekjes peuterballet 
*Vrijdag Barendrecht 09.45 uur: 
* 2 plekjes peuterballet 
*Vrijdag Barendrecht 10.30 uur:  
*2 plekjes peuterballet  

Opzeggingen 
Opzeggingen dienen schriftelijk via de mail of 
website verstuurd te worden. Opzeggingen via de 
app worden niet in behandeling genomen. Er 
geldt een opzegtermijn van 1 maand.  
Voorbeeld: Zeg je 5 januari op, dan loopt het 
lidmaatschap tot eind februari.  

Balletfotograaf 
In december is de balletfotograaf langs geweest. 

in de groepen. 
Iedereen heeft via de 
mail een inlogcode 
gehad om de foto’s 
te bekijken. Deze 
inlogcode is tot 31 
januari geldig. Mocht 
u geen  
code hebben 

ontvangen dan kunt u contact opnemen met de 
fotograaf: info@photographybybel.nl
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Op tijd komen 

Voor een goed en rustig 
verloop van de lessen is 
het belangrijk dat de 
leerlingen op tijd aanwezig 
zijn. Eigenlijk betekent dat 
minimaal 5 minuten vóór 
de les begint in de 
kleedkamer kaar zitten. 
Als de deuren open gaan, 
kunnen de kindjes naar 
binnen en starten we 
gezamenlijk met de les. 
Het leidt af als er tijdens  
de kring nog kindjes 
binnen komen. 

Vakanties en vrije 
dagen 
Voorjaarsvakantie:  

23 feb t/m 2 maart  2018 

Paasweekend: 

30 maart t/m 2 april 2018 

Meivakantie: 

27 april t/m 11 mei 2018 

Zomervakantie: 

13 juli t/m 24 augustus 
2018 


