
 

Hallo allemaal! 

 

 Iedereen die op ons heeft gestemd bij de Rabobank Clubkas 
Campagne en de Rabobank zelf natuurlijk ook; ontzettend     
bedankt!! Dankzij jullie hebben we het mooie bedrag van      
€ 1564,50 mogen ontvangen! 

 Op vrijdag 24 november komt Tresor Nzita Fatima een leuke 
afro workshop geven. Heb jij je hiervoor al aangemeld? Voor 
meer informatie klik hier. Via deze link kan je je ook         
aanmelden. Wees er snel bij, want vol is vol. 

 De selectieteams zijn al weer heel druk met de nieuwe 
mixen, want de eerste wedstrijd staat alweer voor de deur. 
Op 10 november zijn de teams aanwezig in Delfzijl bij de 
Legacy Dance Competition. We wensen alle teams alvast 
veel succes! 
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Belangrijke data: 

Workshop Tresor Nzita Fatima 24 nov 

Sinterklaas — geen les 5 dec 

The Legacy Dance Competition XS 
Delfzijl 

10 dec 

Kerstvakantie — geen les 25 dec t/m 5 jan 

UDO Assen 14 jan 

NNKS Drachten 20 jan 

DancEvent  Franeker 4 febr 

NNKS Leek 10 febr 

Voorjaarsvakantie — geen les 26 febr t/m 2 mrt 

  

 Zoeken jullie nog een leuke kadootje voor de feestdagen in december? Neem dan eens een    
kijkje in onze webshop! Omdat we geen voorraad hebben, dienen de bestellingen voor 18      
november binnen te zijn om ze voor de feestdagen nog te kunnen leveren. 

 Zoek je voor 5 december nog een Sinterklaaspak of leuke pietenpakken? Neem dan voor meer 
informatie contact op met info@dctschoonebeek.nl of neem contact op met Lucie.  

 Op 28 november zullen een aantal pieten een bezoekje brengen aan DCT. De kinderen van de 
mini-move en kidsmove zullen ze vast wel voorbij zien komen. 

 Op 5 december zullen alle lessen vervallen i.v.m. Sinterklaas. 

 De uitslag van de DCT foto challenge is bekend: 3e plek is voor Demi en Simone, 2e plek is voor 
Arwen en Isa is eerste geworden met haar fantastische inzending! Iedereen bedankt voor het 
meedoen! 
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