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Beste leerlingen
Beste ouders
Op maandag 10 september 2018 gaan in onze balletschool de nieuwe lessen van start.
Het volledige Diaghilev-team heeft er ontzettend veel zin in! We doen er alles aan om jullie een
geweldig dansjaar te bezorgen.
Enkele afspraken maken deel uit van een goede start.
•
		
		
		

Leerlingen worden telkens in de les verwacht
- in uniform
- zonder juwelen
- met de haren uit het gezicht, samengebonden in een staart of dot

• Het uniform wordt aangekocht in de balletschool.
		 Denken jullie eraan om elk stuk te naamtekenen?
• Loop met balletpantoffels of dansschoenen niet op de straat.
		 Zo helpen jullie de dansvloer proper en in goede staat te houden.
		 Bovendien zullen jullie spullen op die manier ook veel minder snel verslijten.
• De kleedkamer is een kwartier voor en een kwartier na de les ter
		 beschikking van de leerlingen.
• De balletschool is niet verantwoordelijk voor diefstal.
Laat waardevolle spullen thuis.
• We streven er naar om steeds tijdig te communiceren.
		 Mochten we toch een dringend bericht hebben, dan bezorgen we jullie dat
		 via het mailadres en het gsm-nummer dat bij de inschrijving werd opgegeven.
• Om jullie te informeren bezorgen we jullie op regelmatige basis de ‘Diaghilev UPdates’.
		 Voeg newsletter@diaghilev.be toe aan je mailcontacten, zo vermijd je dat deze
		 berichten tussen reclame of spam terecht komen.
• Als jullie zelf niet naar de les kunnen komen, laat het dan zeker weten aan de leerkracht
		 of stuur een mailtje naar info@diaghilev.be
• De mutualiteit voorziet een tussenkomst bij inschrijving in een sportclub.
• Heb je nog vragen, suggesties of bedenkingen? Blijf er niet mee zitten!
		 Spreek ons aan in de balletschool of mail naar info@diaghilev.be
Samen maken we er een heerlijk swingend dansjaar van!
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