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Zomervakantie 2019
De school is gesloten van maandag 1 juli tot en met
zaterdag 24 augustus.
Op maandag 26 augustus gaan alle lessen weer van
start.
Vakanties en vrije dagen 2018-2020
Herfstvak
maandag 14 tot en met
zaterdag 19 oktober
Kerstvakantie maandag 23 december tot
en met zaterdag 4 januari
Carnavalsvak maandag 24 februari
tot en met
zaterdag 29 februari
Meivakantie
maandag 20 april tot en
met zaterdag 2 mei
Zomervakantie maandag 6 juli tot en met
zaterdag 29 augustus
Vrije dagen
Sinterklaas
donderdag 5 december
2e paasdag
maandag 13 april
Hemelvaart
donderdag 21 mei
2e pinksterdag maandag 1 juni

Bestellen foto en filmopnames van de
dansvoorstelling "Niet alles is GOUD wat er
blinkt" gegeven op 22/23 juni 2019.

Ons gouden jaar waarin de balletschool haar 50jarig bestaan vierde, hebben we afgesloten met een
fantastische voorstelling "Niet alles is GOUD wat
er blinkt" waarin we mee zijn genomen in alle
(dans)herinneringen van Bella Goud.
Om jullie nog eens goed na te kunnen laten genieten
heeft Bella Goud ervoor gezorgd dat er mooie fotoen filmopnames gemaakt zijn. Deze kan je bestellen.
Mocht je dat voor de zomervakantie nog niet
gedaan hebben dan kan dat uiteraard nog steeds.
Als bijlage bij deze mail vind je het bestelformulier
wat je kunt mailen of uitprinten en inleveren.
Betaling kan cash aan de balie. Wat ook kan is op
het formulier noteren dat het geïncasseerd mag
worden.
DUS VERGEET HET NIET EN BESTEL DIE
FOTO'S en FILMOPNAME.
Dit schooljaar staat er geen grote dansvoorstelling
gepland, dus kan er weer heerlijk veel aan de
techniek gewerkt worden. Wel zullen er kleinere
optredens plaatsvinden waar te zijner tijd meer
informatie over komt en zal de musicalafdeling aan
een eigen voorstelling werken.
Vriendjes en vriendinnetjes week van 16 tot en
met 21 september.
Het is altijd gezellig als je je vriendje of je
vriendinnetje mee kunt nemen naar je les. Deze kan
dan lekker meedansen en wie weet wordt je vriend
of vriendin ook wel enthousiast om wekelijks te
komen dansen. Zou leuk zijn. In de week van
maandag 16 tot en met zaterdag 21 september mag

je tijdens iedere les een enthousiasteling
meenemen.

Volwassenen

Gevonden voorwerpen
Voor de zomervakantie is het er niet meer van
gekomen om de gevonden voorwerpen goed uit te
stallen. Na de zomervakantie staan de gevonden
voorwerpen van de afgelopen tijd in de kleedkamer
gedurende de eerste twee weken. Daarna zullen ze
gedoneerd worden aan een goed doel.
Mocht je door het jaar heen iets kwijt zijn, kijk dan
in de meterkast. Daar bewaren we veel van de
gevonden voorwerpen. Kleine spullen, waardevolle
spullen en ballet- en dansspullen worden vaak achter
de balie bewaard. Vraag er naar als je iets kwijt of
vergeten bent.
OOK ALS JE NIETS MIST, KIJK EVEN. JE WEET
MAAR NOOIT..........

Toeslag op lessen van 75/90 minuten:
september
€ 4,00/8,00
kwartaal
€ 12,00/24,00

Lesgeld schooljaar 2019 - 2020
Per schooljaar betaal je drie keer een kwartaal en
een losse maand (september), totaal 10 maanden.
Het lesgeld voor het schooljaar 2019– 2020
bedraagt:
1 les in de week
(voor alle lessen behalve musical)
peuterballet
september
(30 minuten)
kwartaal
kleuterballet
september
(45 minuten)
kwartaal
kinderen t/m 13 jaar september
(60 minuten)
kwartaal
volwassenen
september
(60 minuten)
kwartaal

€
€
€
€
€
€
€
€

2 lessen in de week (60 minuten)
(voor alle lessen behalve in combinatie
kinderen t/m 13 jaar september
kwartaal
volwassenen
september
kwartaal

met musical)
€ 42,00
€ 126,00
€ 50,00
€ 150,00

20,50
60,00
22,50
67,50
27,50
80,00
32,50
95,00

3 lessen in de week (60 minuten)
(voor alle lessen behalve in combinatie met musical)
kinderen t/m 13 jaar september
€ 52,50
kwartaal
€ 160,00
volwassenen
september
€ 60.00
kwartaal
€ 180,00
TOESLAGEN op LESGELDEN
Voor Spitzenles (15 minuten):
Kinderen t/m 13 jaar september
kwartaal

€ 8,00
€ 24,00

september
kwartaal

€ 9,00
€ 28,00

Lesgeld voor musicallessen alle leeftijden
Alle leeftijden
september
€ 34,00
kwartaal
€ 99,50
Als tweede les
september
€ 51,00
kwartaal
€ 153,00
Als derde les
september
€ 57,00
kwartaal
€ 172,50
Betaling middels automatische incasso
Het lesgeld zal op de volgende momenten worden
afgeschreven:
lesgeld september
op 15 september
lesgeld kwartaal okt-dec
op 25 oktober
lesgeld kwartaal jan-mrt
op 25 januari
lesgeld kwartaal apr-jun
op 25 april
De af te schrijven bedragen zijn uit bovenstaand
overzicht te halen. Hiermee ben je voor het hele
schooljaar geïnformeerd over de hoogte van de
afschrijving per periode en de afschrijvingsdatum.
Er zal dan ook geen aparte factuur verzonden
worden. Bij een tussentijdse wijziging betreffende
het aantal lessen dat je volgt, zal het meer of
minder gevolgde lessen worden verrekend met het
kwartaal bedrag.
Lesgeld september 2019
Het lesgeld voor september zal afgeschreven
worden rond 15 september middels de automatische
incasso. Als je geen automatische incasso hebt,
word je verzocht het lesgeld voor 15 september
over te maken op NL 38 RABO 0102289654 t.n.v.
balletschool Margôt Bierens o.v.v. naam leerling. Het
bedrag is te vinden onder het kopje lesgeld.
Ook kun je het contant betalen aan de balie. Je
ontvangt daarbij een betaalkaart als
betalingsbewijs die je bij volgende betalingen
steeds kunt gebruiken.
Zonder opzegging voor het nieuwe schooljaar ben je
het lesgeld voor september verschuldigd.
We zien je graag in het nieuwe schooljaar weer
terug voor een SWINGEND en DANSANT jaar.
Tot gauw.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Kerstens

