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Beste ouders/verzorgers en leden van WWJ,

De zomer is afgelopen en de winterjassen mogen al bijna uit de kast. In alweer de 
tweede nieuwsbrief van het jaar gaan we het hebben over de drukke herfst- en 
winterperiode die eraan zit te komen.

Herfstvakantie
De herfstvakantie staat alweer om de hoek! Helaas hebben we daarom op zaterdag 17 
oktober geen WWJ-les. Let op! Productieklas heeft wél les op vrijdag 16 oktober maar 
niet op vrijdag 23 oktober. 

Open lessen
WWJ1 heeft aankomende zaterdag (10 oktober) een bijzondere les. Zij hebben 
namelijk golden tickets gekregen om uit te delen aan al hun vriendjes en 
vriendinnetjes. Met deze speciale tickets mogen zij mee naar de WWJ-les! Dit wordt 
een drukke boel en één groot feest.

Maar zullen we een geheim verklappen… elke zaterdagochtend van WWJ kan 
iemand langskomen voor een proefles! Ken jij iemand die dit leuk zou vinden? Als 
leuke bonus krijgt een nieuwe leerling ook nog eens een gloednieuwe WWJ-tas 
met dé WWJ essentials om het jaar goed mee te beginnen. Wie wil dat nou niet?

Aanmelden voor een proefles kan altijd via wwj@greg-baud.nl.
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Tussenpresentatie
28 november staan de tussenpresentaties van WWJ1 en WWJ2 op de planning. Dit 
is het moment waarop de leerlingen een presentatie geven aan de ouders. Deze 
presentatie kan er op verschillende manieren uitzien en heeft in elke groep een ander 
thema. Zo sluit het goed aan op wat de groep geleerd heeft. We zijn erg benieuwd wat 
voor leuks de groepen te bieden hebben!
Ouders, jullie ontvangen hiervoor een uitnodiging via de e-mail.

De Grote Clubactie
De Grote Clubactie is weer begonnen! Ons doel is natuurlijk om zoveel mogelijk loten 
te verkopen en daar hebben we jullie hulp bij nodig. Dit jaar kan je ook gemakkelijk 
online loten verkopen, door de QR-code te scannen.

Van de opbrengst kopen we dit jaar rijdende spiegels, zodat jullie jezelf en elkaar in de 
spiegel kunnen zien shinen tijdens de danslessen.

Bij een vol boekje kan je een nieuwe vragen bij je docenten. En… bij dit volle boekje 
krijg je ook een prijs! Een WWJ-tas om elke zaterdagochtend (en de rest van de week) 
te gebruiken!
En dit is niet de enige prijs die je kan winnen… Hou voor de prijzen de sociale media 
goed in de gaten en blijf op de hoogte.

Jullie hebben nog genoeg tijd om loten te 
verkopen, de sluiting van de verkoop is op 8 
december. Succes!
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Kamp 2021
Nadat kamp vorig jaar niet door heeft kunnen gaan maken we dit jaar er een extra 
groot feest van.
Op 2 mei 2021 vertrekken we met de bus naar Eersel om met z’n allen een week vol 
met gelach, gezelligheid, gekkigheid, leuke spellen en natuurlijk theater te beleven. 
Meer informatie over de inhoud van de week en andere praktische zaken volgt. Het 
gaat om de week van 2 t/m 7 mei 2021, inschrijven kan vanaf 10 jaar en de kosten 
bedragen ook dit jaar weer 150 euro. 

De docenten staan te springen en jullie hopelijk ook.  Inschrijven voor kamp kan over 
een paar weken! Vol = vol, dus wees er snel bij.

Afmelden 
Wij horen het graag van u als uw kind niet aanwezig kan zijn bij de WWJ-les. 
Afmelden kan via onderstaande e-mailadressen:
WWJ1: ezra@greg-baud.nl
WWJ2: tom@greg-baud.nl
WWJ3: janna@greg-baud.nl
WWJ4: janna@greg-baud.nl
Productieklas: jarno@greg-baud.nl


