
 

 

 

 

Betreft: “Movement out of control”  

 

Geachte collega’s, 

 

Twee jaar geleden hebben we “Movement from Amsterdam to Brussels” georganiseerd. Hierbij werden we 

wederom ondersteund door verschillende basisscholen. We zijn inmiddels weer druk bezig met de 

organisatie van onze nieuwe show. De nieuwe show heet “Movement out of control” en tijdens deze show 

kan het publiek genieten van bijzondere en spectaculaire acts.  

 

Eén van de vaste onderdelen is het optreden van leerlingen van verschillende basisscholen. Voor de 

komende editie van Movement willen we dit optreden dan ook niet missen! We willen de leerlingen van uw 

school de kans bieden om mee te doen aan dit fantastische spektakel. Het is immers voor elke leerling een 

fantastische ervaring om zijn of haar kwaliteiten te laten zien voor een groot publiek! 

  

Voor het optreden van de basisschoolleerlingen zijn we op zoek naar jongens en meiden uit groep 7 en 8 

die graag willen (en kunnen) dansen. Voor dit optreden zullen een aantal repetities op dinsdagmiddag 

gepland worden. De begeleiding wordt gedaan door (oud-)leerlingen en een dansdocente van het 

Varendonck College. De leerlingen die mee gaan doen melden zich op dinsdag 8 november om 15.45 uur  

voor een eerste bijeenkomst op het Varendonck College (Kanaalstraat 14, Someren). Na afloop van deze 

bijeenkomst ontvangen de leerlingen een brief met verdere informatie voor henzelf en hun ouders.  

 

U kunt uw leerlingen inschrijven via e-mail (l.terpstra@varendonck.nl). Er geldt een maximum van 4 

leerlingen per school. Bij inschrijving graag de namen en e-mailadressen van de leerlingen vermelden, 

evenals de naam van uw school. Opgeven kan tot vrijdag 21 oktober aanstaande! Uiteraard ontvangen alle 

scholen te zijner tijd een uitnodiging om de show te komen bekijken. 

 

Movement vindt plaats op 21, 22 en 23 februari 2017. Dit houdt in dat de deelnemende leerlingen op die 

dagen geen lessen kunnen volgen. We begrijpen dat dit lastig is, maar willen toch vragen om enige 

coulance. Ik wil u namens de organisatie danken voor uw medewerking. Mochten er nog vragen zijn dan 

kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Laura Terpstra, Coördinator Movement (l.terpstra@varendonck.nl) 


