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Geachte ouder en/of verzorger, 
 
Alle kinderen van groep 7 en 8 hebben in de afgelopen weken tijdens 3 lessen de cha cha cha 
geleerd. Tijdens de derde les lieten alle kinderen hun nieuw geleerde dansmoves zien ter 
voorbereiding op de grote finale van de Cha Cha Cup. Wat een talent en enthousiasme is er aanwezig 
op de Roald Dahl school! Uw zoon of dochter mag daarom samen met zijn dansmaatje de Roald Dahl 
school gaan vertegenwoordigen tijdens de grote finale van de Cha Cha Cup 2023. Een prestatie waar 
u apetrots op mag zijn!  
 
De Cha Cha Cup finale vindt plaats op het grote podium in Schouwburg Het Park in Hoorn op 
zondagmiddag 12 maart tijdens Heel Hoorn Danst. In deze finale nemen diverse basisscholen het 
tegen elkaar op om te zien welk paartje en welke school zichzelf Cha Cha Cha kampioen mag gaan 
noemen. Alle kinderen die mee willen doen mogen zich voor 8 maart opgeven bij hun eigen juf of 
meester.  
 
Alle kinderen die meedoen mogen zich op 12 maart om 12.15 melden bij dansjuffen Elaine en Iris in 
Schouwburg het Park in Hoorn. Samen dansen we de cha cha cha tot 13.00 nog een paar keer goed 
door op het grote podium van het Park, zodat ze optimaal voorbereid zijn voor de grote finale. Heel 
Hoorn Danst – Cha Cha Cup begint om 13.00 en om 14.15 uur weten we wie de felbegeerde Cha Cha 
Cup uitgereikt krijgt en zichzelf een jaar lang Cha Cha Kampioen mag noemen. 
 
Voor alle Cha Cha Cup Kids wordt een toegangskaartje beschikbaar gesteld, zodat ze kunnen 
genieten van alle spetterende optredens. Mocht het dansmaatje van uw kind verhinderd zijn, dan 
mag uw kind zelf een ander maatje kiezen. U bent natuurlijk van harte welkom om te komen 
aanmoedigen en/of genieten van het spektakel. Kaarten kunt u à €7,50 bestellen in de voorverkoop 
via www.heelhoorndanst.nl.  
 
Voor alle fanatieke dansers worden er extra kosteloze cha cha cha danslessen gegeven ter 
voorbereiding op de grote finale. Deze lessen worden gegeven op de Oude Veiling 21 in Hoorn op: 
- maandag 20 februari en 6 maart van 18.30-19.30  
- woensdag 22 februari en 8 maart van 17.00-18.00  
Aanmelden voor deze gratis lessen kan via info@double-v.net. Neem gerust een vriendje of 
vriendinnetje mee! 
 
De finale van de Cha Cha Cup gaat een prachtig toonbeeld worden van het talent wat zich onder de 
jongste jeugd uit Hoorn bevindt. Wij kijken er naar uit om, samen met u, uw kind te zien schitteren 
op het grote podium. Namens Double V veel succes en plezier met de voorbereidingen en we zien u 
graag op 12 maart samen met uw kind bij Schouwburg Het Park. Mochten er nog vragen zijn, 
schroom dan niet contact met ons op te nemen. 
 
Met sportieve groet, 
 
Iris Bijleveld      Tim van Leeuwen 
Hoofdtrainster Double V    Voorzitter Double V 
06 29 46 20 77       
info@double-v.net 
www.heelhoorndanst.nl 


