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Geachte ouder(s), verzorger(s) en student, 
 
Een nieuw schooljaar staat voor de deur, het begin van een carrière in de danswereld. In 
het eerste schooljaar bij het CIOS ontdek je een nieuwe leeromgeving en krijg je te 
maken met nieuwe afspraken. We coachen jou zodat jij optimaal kunt presteren op basis 
van je eigen inzet, motivatie en kwaliteiten. Hieronder vind je belangrijke informatie 
over de start van dit nieuwe schooljaar. 
 
 
Boeken Deze kun je bestellen via de website studers.nl. 

Zie de flyer in de bijlage van deze brief. 
 
• Studers vraagt op de site optioneel naar een pakketnummer. 

Dit is voor jou niet van toepassing! 
• Alle boeken op de boekenlijst dien je in bezit te hebben bij 

aanvang van het nieuwe schooljaar. Je bent vrij in je keuze 
waar je de boeken bestelt. 

Laptop verplicht De specificaties waar de laptop aan moet voldoen, staan op de 
website leeuwenborgh.nl > studeren bij > Informatie voor 
studenten en ouders > Notebooks studenten 

Kleding  Indien je nog geen kleding hebt gepast, neem dan contact op met 
Django Dancewear in Amstenrade (046 – 442 4421) om een 
afspraak te maken. 

 
 
Schoolprogramma eerste week 
Dag Activiteit 
Dinsdag 3 september 
 

Introductiedag: 
Start: 8.30 uur, melden bij de receptie van de locatie CIOS 
(Milaanstraat 125, Sittard). 
Neem schrijfmateriaal, agenda, danskleding, dansschoenen 
en een lunchpakket mee. 
Einde: 15.00 uur 
 
Informatie over het vervolg van deze week wordt deze dag 
besproken. Tevens ontvang je het lesrooster.  
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Dag Activiteit 
Woensdag 4 september Introductie-activiteiten: 

Start: 8.30 uur, locatie CIOS  
Neem een schaar, tijdschriften en plaksel mee. 
Einde: 12.30 uur 
 

Donderdag 5 september Gezamenlijke sportdag: 
Start: 8.30 uur, melden in de sporthal van de locatie CIOS. 
Neem sportkleding, reserve kleding, binnen en buiten 
sportschoenen en een lunchpakket mee. 
Einde: 16.00 uur 
 

vrijdag 6 september Geen activiteiten 
Dinsdag 10 september t/m 
vrijdag 13 september 

Programma in het kader van de introductie onder de naam 
‘Cirque CIOS’. Voor deze introductie wordt €20,- in 
rekening gebracht. Over de betalingswijze ontvang je bij 
aanvang van het schooljaar nadere informatie. 
 
 

Maandag 16 september Start lessen volgens lesrooster 
 
 
 
Deze brief is tevens terug te vinden op onze website cios-sittard.nl onder de button 
‘info schooljaar 2019-2020’. 
 
 
We wensen je nog een prettige vakantie toe en we zien je graag fit en gemotiveerd in 
het nieuwe schooljaar! 
 
 
Met dansgroeten, 
namens het team van MBO dans 
 
 
 
 
 
 
M. Eggen     S.M.M.M. Salden    
clusterverantwoordelijke dans  opleidingsmanager CIOS Sittard-Venlo 
 
 
 
 
 
Bijlage: flyer Studers 


