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Dans & Doedag 2022
Hallo allemaal,
Op zaterdag 1 Oktober 2022 organiseren we een leuke en gezellige Dans & Doedag voor
onze jongste dansers en danseressen. Dit als start van het nieuwe dansseizoen.
Op deze dag mag je dochter/zoon ook een vriendje of vriendinnetje mee brengen,
(2 vriendjes of vriendinnetjes mag ook) zodat ook deze kunnen meemaken hoe leuk dansen
bij Step by Step is.
De Dans & Doedag doen we in 2 delen, een ochtendgroep en middaggroep. Er zijn dan 3
“workshops” met dans, knutsel, sport en spel. En natuurlijk krijgen de kinderen drinken,
fruit en wat lekkers.
Wanneer:

Zaterdag 1 oktober 2022

Waar:

Dansstudio van Step by Step
Vijfkamplaan 16B

Wie:

Alle kinderen van Dansschool Step by Step van 3 tot 12 jaar
Met evt. vriendje of vriendinnetje.

Kosten:

5 euro per kind.

Halen en brengen:

Ochtend (A): brengen om 9:00 uur en halen om 11:30 uur
Middag (B): brengen om 12:30 uur en halen om 15:00 uur
Maak een keuze voor dagdeel A of B, zie ouderverklaring.

Inschrijvingen:
Doe je mee? Hartstikke leuk! Je kunt je aan de balie aanmelden door middel van het
inschrijfformulier. Bij inschrijving dient ook meteen het inschrijfgeld betaald te worden.
Aanmelden kan tot en met woensdag 28 september 2022. (vol = vol)

Wij hebben er al heel veel zin in! Jullie ook?
Groetjes,
Team Step by Step

Inschrijfformulier Dans & Doedag 1 oktober 2022
Mijn naam is:…………………………………………………..
Mijn achternaam…………………………………………..
Ik zit in dans groep…………………………………………… bij docent(e)……………….

Ochtend keuze A:………………… Middag keuze B:…………….
Naam vriendinnetje/vriendje 1:
Naam vriendinnetje/vriendje 2:

( graag een aparte ouderverklaring invullen )
( graag een aparte ouderverklaring invullen )

Ouderverklaring Dans en Doedag 1-10-2022
NAAM OUDER(S)/VERZORGER(S)
Dhr.
Mevr.
Verklaart dat ………………………….(naam kind) op zaterdag 1-10-22 deelneemt aan de Dans
en Doedag.
Indien noodzakelijk zijn wij op het volgende adres en telefoonnummer bereikbaar:
Adres
Adres
Telefoo Telefoonnummer
Wij geven bij eventuele calamiteiten toestemming om ……………………..……. te laten behandelen bij de
huisartsenpost of in het ziekenhuis.

Naam huisarts
Telefoonnummer
Overige opmerkingen: aankruisen indien van toepassing (*)
Ziekte(n)
te weten
Allergie
voor
Medicijngebruik
te weten
Dieet
te weten
anders
nl

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

Aanvullende informatie over bovenstaande graag op de achterzijde van dit formulier schrijven
(*) Bovenstaande ingevulde opmerkingen zijn voor de leiding: 1 of 2 omcirkelen
1) Ter informatie; onze zoon/dochter kan hier zelf mee omgaan
2) We verwachten van de leiding dat ze onze zoon/dochter hierbij ondersteunen

☐ Ik ga ermee akkoord dat de bovenstaande gegevens van mijn kind zo nodig worden ingezien
door de teamleden die aanwezig zijn op de spelletjesdag. Na afloop van de dag zullen deze
ouderverklaringen worden vernietigd.
Datum

Handtekening ouders/verzorgers:

Eindhoven, …………………. 2022

________________________________

