
 
Nieuwsbrief februari 2019 
 
Lieve ouder(s), verzorger(S) en lieve musical theater kids en jongeren, 
 
Mijn dank is groot aan alle moeders die tot op heden voor de musical en theater  
lessen keihard hun best hebben gedaan om de groepen vol te krijgen. 
 
Vorige week overviel de musical groep 5 tm 8 meiden mij door in een ontzettend 
groot aantal op te komen dagen en na vandaag blijkt dat deze groep zeker  
kans van slagen heeft om door te gaan. Hoe tof is dat! 
De musical groep 1 tm 4 kan nog wat extra aanmeldingen gebruiken om  
er voor te zorgen dat ook deze groep van start kan gaan. 
Extra jongens en meiden mogen zich uiteraard nog steeds aanmelden. 
 
De twee groepen waar we ons een beetje ‘zorgen’ om maken zijn de swingende  
peuters en de middelbare scholieren, onze jongeren! Ook hier is nog volop plek,  
dus schroom niet om je aan te melden voor een gratis proefles en je in te schrijven  
voor de les.  
Heb jij nog een schattige, dansende peuter als neefje of nichtje of misschien je broertje of zusje? Of een heerlijke 
puber die toneelspelen, dansen en zingen leuk vind? Laat hem of haar dan volgende week langs komen! 
 
Hoe nu verder?  
Volgende week donderdag is de laatste les voor de voorjaarsvakantie. Dat betekent dat ik na die les beslis welke 
groepen er door kunnen gaan en welke groep helaas niet. Mocht je al 20 euro inschrijfgeld hebben betaald, niet 
geschroomd, er vindt hier dan sowieso een restitutie op plaats mocht die les komen te  vervallen. 
In de toekomst zal ik opnieuw een aanbod doen en hopelijk zal die groep dan alsnog vol komen te zitten. 
Ik heb nauw contact met Hoppas en binnenkort zullen er ook lessen via Hoppas gaan plaats vinden in de 
vakantie. 
 
Belangrijke data 
Zaterdag 27 april Koningsdag en zaterdag 4 mei Dodenherdenking willen we met alle leerlingen een kort 
optreden verzorgen. We zijn nog in overleg met de Gemeente over hoe wij dit precies vorm gaan geven, maar 
zodra dit bekend is laat ik het jullie weten. 
 
Donderdag 18 april is er voor alle ouder(s), verzorger(s) en belangstellende een open les. Dat betekent dat er 
dan kan worden gekeken naar wat we tot nu toe hebben gedaan 
 
Donderdag 11 juli is het eindoptreden van dit musical / theater blok. Alle deelnemende kinderen (met 
uitzondering van de Swingende Peuters) doen mee met het verhaal van ‘Alice’. 
 
Social Media 
Volgen jullie SET Producties al via Facebook, Instagram en Twitter. Hier kan je zien wat voor activiteiten er nog 
meer plaats vinden. Wanneer alle AVG formulieren zijn ingevuld zullen er ook foto’s van de les worden geplaatst. 

Er zijn al wat foto’s en filmpjes van de afgelopen lessen 😊 
 
Vragen?  
Mailen en appen mag natuurlijk altijd. Schroom niet om je vraag bij mij neer te leggen en met mij mee te 
denken. Tips zijn ook altijd meer dan welkom! 
 
Tot zover de eerste nieuwsbrief! 
 
Groetjes Sam Beisser 
SET Producties  


