
 
 

                                                                                      Nieuwsbrief mei 2019 
 
 
 
 
Beste Argos-leden en/of ouders/verzorgers van Argos-leden, 
 

- Zoals bekend is op zaterdag 15 juni onze jaarlijkse dansshow. Er kunnen nog kaarten besteld worden via 
onze website www.argos-dance.nl. 
Vergeet niet de kaarten op te halen tegen contante betaling op zaterdag  1 juni tussen 10.00 en 12.00 uur in 
de gymzaal aan de Binnenronde. 
 

- De jeugdselectiegroep van Danielle heeft in de voorrondes van het Nederlands Kampioenschap Jazzdans een 
mooi resultaat behaald. Ze mogen op zaterdag 22 juni door naar de finale van het NK in Ahoy te Rotterdam.  
We gaan een bus regelen zodat we met z’n allen naar Rotterdam kunnen gaan. Wij wensen hen natuurlijk 
veel succes, toi, toi, toi…… 
 

- Op zaterdag 6 juli willen wij een gezellige “ledendag” organiseren. 
Deze is vooral bedoeld voor onze jeugd tot en met 12 jaar.  
Info krijg je via de docenten en evt de groepsapps.  Het wordt in elk 
geval iets leuks en iets lekkers ……… 
 

- Argos bestaat in 2020 precies  40 jaar. Uiteraard moet dat gevierd 
worden.  
In het nieuwe seizoen zullen we hier zeker nog op terugkomen. 
 

- Sinds kort hebben wij ook een ideeënbus. Deze kun je vinden op onze website onder 
“info” en dan naar “nieuws”.  Heb je leuke ideeën om Argos nog beter te maken of denk 
je dat dingen anders moeten, schroom niet om gebruik te maken van deze brievenbus. 
Je krijgt altijd antwoord. 
 
 
 
 
 
 
 

- Ná de dansshow op 15 juni blijven nog ongeveer 3 weken over  waarin geen normale lessen zullen worden 
gegeven. Daarvoor in de plaats worden diverse workshops georganiseerd. Deelname is voor onze leden 
uiteraard gratis. Je mag vriendjes/vriendinnetjes uitnodigen om ook naar deze workshops te gaan. Zij 
moeten  echter wel € 2,50 per workshop betalen. 
In de gymzalen komen intekenlijsten te hangen waarop je je kunt inschrijven. Om een workshop door te 
laten gaan zijn wel minimaal 5 inschrijvingen noodzakelijk.   
Op de volgende pagina een overzicht van de verschillende workshops. Je hebt nu de kans om ook eens iets 
anders te proberen dan wat je afgelopen seizoen hebt gedaan.  
 
 

- Onze sponsors: 
 
 
 
 

http://www.argos-dance.nl/


 


