Feest en vrije dagen 2018, eerst goed lezen!!!!
Vrijdag 30 maart

Goede vrijdag, gewoon les

Zondag 1 april

Pasen, geen les

Maandag 2 april

Pasen, geen les

Vrijdag 27 april t/m zaterdag 5 mei

Meivakantie
Maandag 30 april is er wel shape om
20.00
Woensdag 2 mei is er wel shape om
20.30

Zondag 6 mei

Gewoon les

Maandag 7 mei

Start kaartverkoop voorstelling “Life”

Donderdag 10 mei

Hemelvaart, geen les

Zondag 13 mei

Moederdag, gewoon les

Zondag 20 mei

Pinksteren, geen les

Maandag 21 mei

Pinksteren, geen les

Zaterdag 16 juni

Voor-generale repetities in de studio te
Wormerveer, geen van de lessen gaat
door!

Zondag 17 juni

Vaderdag, gewoon les

Zaterdag 23 juni

Generale repetities in het Zaantheater
te Zaandam, geen van de lessen gaat
door!

Zondag 24 juni

Voorstelling in het zaantheater, geen
van de lessen gaat door!

Maandag 25 juni t/m zaterdag 30 juni

Geen lessen voor alle groepen die mee
hebben gedaan aan de voorstelling, alle
andere lessen gaan gewoon door.

Zondag 1 juli t/m zondag 15 juli

Alle lessen gaan gewoon door volgens
het rooster

Maandag 16 juli

Start vakantierooster

Woensdag 18 juli van 16.00 tot 19.00

Hapje en een drankje in de studio en
alvast preview film en foto’s van de
voorstelling en gelegenheid om elkaar
een ‘fijne vakantie’ te wensen (geen
shape of dance workout)

Contact: Krommenieërpad 38 1521 HB Wormerveer
www.jemisquare.nl info@jemisquare.nl
Miriam: 0629077655

Feest en vrije dagen 2018, eerst goed lezen!!!!
Maandag 16 juli t/m woensdag 29
augustus

Zomervakantie
Elke maandag en woensdag om 20.00
een shape les (met uitzondering van
woensdag 18 juli) voor deze lessen
willen we graag dat je laat weten of je
komt. De vakantielessen kosten
eenmalig €45 voor zes weken, voor dat
bedrag kun je de hele vakantie door 2x
per week komen.

Zaterdag 1 september

Open dag tussen 12.00 en 15.00

Vanaf maandag 3 september

Gaan we weer met frisse moed
beginnen. Begin juni laten we weten
wat het nieuwe rooster zal worden voor
het seizoen 2018/2019

Zondag 15 juni 2019

Voorstelling “Next Level” in het
Zaantheater

Contact: Krommenieërpad 38 1521 HB Wormerveer
www.jemisquare.nl info@jemisquare.nl
Miriam: 0629077655

