Beste ouders, dansers,
Een jaar vol veranderingen ,emoties, gemis , twijfels , vragen, doorbijten, helpen, hopen , blijven
doorzetten, oplossingen zoeken, en verlangen naar wat we ‘gewoon’ waren…
Tijdens de zwaarste storm worden we het meest op de proef gesteld en wanneer deze voorbij is, weten
we hoe sterk we zijn….
Ook wij, dansschool Dance Space brainstormt naar de best mogelijke manieren om de kinderen te
kunnen laten en blijven dansen, we volgen de richtlijnen zo correct mogelijk en proberen oplossingen
te vinden om hun hobby veilig en aangenaam te kunnen uitvoeren.

Nieuwe lessenreeksen in groepen van max 10 voor de -12 jarigen!!
Met de aanvang van de nieuwe maatregelen ivm indoorsporten voor kinderen – 12 jaar en het sporten
in kleinere groepen van max 10 moesten we nog maar eens op hele korte termijn een oplossing zoeken,
bedenken en in elkaar toveren…Daarom zal onze danszaal aan de hand van wat verbouwingswerken
vanaf volgende week van 1 zaal naar 2 zalen veranderen. We splitsen de zaal in 2 en zo ook de groepen
, waardoor we met 2x10 personen kunnen verder dansen.
De eerste lessenreeks liep voor de -12 jarigen al een tijdje ten einde, zo kregen de dansers reeds 16 ipv
14 lessenreeksen ,wat met veel plezier door de dansschool gratis werd aangeboden !
Volgende week kunnen de dansers zich opnieuw inschrijven voor de 2 de lessenreeks (zie verdere info),
na inschrijving vragen we om ook via de link van supersaas zich iedere week vooraf aan te melden zodat
we het max aantal niet overschrijden , de dansers zo ook zien in welke zaaldeel ze les kunnen volgen ,
we vaste groepen kunnen maken en eventueel ook extra uren kunnen voorzien .Sommige lessen
mochten in het verleden 2x gevolgd worden per week ,dit zal in de toekomst ook terug mogelijk zijn,
maar nu moeten we even denken aan de maatregelen…. mogen we vragen aan de ouders van bv
minidisco om 1 dag te kiezen zodat ook iedere danser de kans krijgt om te kunnen komen dansen?
Voor de 2 de lessenreeks voorzien we 12 lessen, die kun je op onderstaande kalender volgen. Indien
door de coronamaatregelen er nog lessen zouden wegvallen( wat hopelijk niet meer gaat gebeuren),
halen we die lessen ook achteraf terug in!
Voor de + 12 jarigen en volwassenen blijft het wachten…Ik hoop dat we ook voor jullie heel snel
verandering krijgen zodat ook jullie terug op een veilige normale manier kunnen komen dansen,
fitnessen, we missen jullie allemaal heel erg….
Schema danslessen – 12 jarigen
Dinsdag:
17u45-18u30 Workout 4 dance (7 -12 jaar )
18u30-19u30 Hip hop allround (8-12 jaar )
Woensdag: :
14u00-15u00 Actuele dans/disco 8-12 jaar

12 lessen/ € 60
12 lessen/ € 70
12 lessen/ € 70

15u00-16u00 Training Team Kids Yellow Stars(info indeling groepen volgt)
16u00-17u00 Minidisco

12lessen / € 70

17u00-18u30 Training Team Kids gevorderden (info indeling groepen volgt)
Donderdag:
17u15-18u15 Pré-ballet
18u15-19u15 Ballet /jazz 1
Zaterdag:
10u00-11u00 Minidisco
11u00-12u00 2de kinderdisco

12 lessen/ € 70
12 lessen/ € 70
12 lessen/ € 70
12 lessen/ € 70

12u30-14u00 Training kids Smallgroup (info indeling groepen volgt)

Hoe inschrijven voor de nieuwe lessenreeksen?
De dansers kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de 2 de lessenreeks via overschrijving naar
Dansschool Dance Space op het nummer BE76 7380 3441 3295 met vermelding van naam +voornaam
danser en geboortedatum.
Let wel op, wie niet ingeschreven is na lesweek 1, kan zich in lesweek 2 op supersaas niet meer
aanmelden en dus geen dansles volgen , alle dansers moeten zich iedere week aanmelden via
supersaas link: https://www.supersaas.be/schedule/DansschoolDancespace/Dancespace_inschrijvingen
om de les te kunnen volgen, zodat we het max aantal niet overschrijden , de dansers zo ook zien in
welke zaaldeel ze les volgen , we vaste groepen kunnen maken en eventueel ook extra uren kunnen
voorzien .Alvast dank voor jullie begrip.

Link voor wekelijkse inschrijvingen:
https://www.supersaas.be/schedule/DansschoolDancespace/Dancespace_inschrijvingen

