Lieve leden,
Helaas kan ik jullie niet het mailtje sturen waar ik op hoopte. Het begin van hervatting van de
danslessen in de dansschool is nog niet in zicht, kinderen tot 18 jaar mogen weer gaan sporten maar
alleen buiten. Ik had er, samen met mijn docenten, natuurlijk stiekem op gehoopt dat we weer aan de
slag konden. We missen het 'live' dansles geven en het contact met de leerlingen enorm! Maar het
belangrijkste is dat we met z'n allen doen wat nodig is om gezond te blijven dus het is nog even
doorbijten. We gaan de komende weken enthousiast door met onze algemene online lessen en gaan
leuke acties en online activiteiten ontwikkelen om iedereen lekker aan het dansen te houden. En wie
weet kunnen we nog een lesweek buiten organiseren, we gaan ons hier snel op oriënteren.
Lesgeld
Zoals ik in de mail van 27 maart al heb aangegeven, krijgt iedereen de mogelijkheid om de lesweken
na de meivakantie waarin de dansschool nog niet open is, mee te nemen naar volgend seizoen. Er
zijn nog 7 lesweken over tot en met de zomerstop (11 mei t/m 28 juni). Eventueel hebben we in juli
voor de zomervakantie nog ruimte om lessen in te halen, als de situatie zich daarvoor leent. Mochten
we in het ergste geval geen enkele week meer les kunnen geven, dan hoeft de periode van 31
augustus tot de herfstvakantie niet betaald te worden. Wel heb ik naar aanleiding van mijn vorige mail
een hoop reacties gehad van mensen die aangaven het niet nodig te vinden om gebruik te maken van
deze compensatie. Echt heel lief, ik waardeer deze steun enorm! Ik stuur op een later moment nog
een mail waarin je kunt aangeven of je wel of niet gebruik wil maken van de compensatieregeling.
Online lessen
De docenten zijn de afgelopen weken enorm druk geweest met de online lessen. Alle dansgroepen
hebben na deze week vijf persoonlijke filmpjes met nieuwe choreografieën ontvangen waar iedereen
de komende tijd verder mee aan de slag kan. De mapjes 'algemene lessen' en 'losse dansjes' zitten
vol met leuke filmpjes in allerlei dans- en sportstijlen. Hartstikke leuk om te zien dat al veel leerlingen
hier druk mee zijn! Mocht je er nog niet aan toe zijn gekomen (wat we ons best kunnen voorstellen
met alle drukte rond het schoolwerk), download dan alsnog de ledenapp en ga er lekker mee aan de
slag in de meivakantie. Je kunt de app bereiken via https://mijn.danzation.nl Inloggen doe je met je
nieuwe lidnummer (als je die niet weet, reply even op deze mail). Je kunt zelf een nieuw wachtwoord
opvragen, gebruik hiervoor wel het mailadres wat is gebruikt bij de inschrijving. Lukt het niet? Stuur
even een mailtje. Alle algemene lessen zijn voor iedereen toegankelijk dus laat de rest van het gezin
hier ook van mee profiteren! We zullen de komende weken de algemene lessen nog verder
aanvullen.
Eindshows
Ook ons hoogtepunt van het dansseizoen, de Eindshows in theater Figi, zal dit jaar helaas geen
doorgang kunnen vinden. Het zou het 19e jaar zijn dat onze leerlingen konden schitteren op het
podium, echt super jammer dat we dit jaar niet zoals gewoonlijk kunnen afsluiten. Het is nu hopen dat
we het seizoen in ieder geval in de les op een leuke manier met elkaar af kunnen sluiten.
Koningsspelen-dansjes Marathon
Komende vrijdagmiddag houden we een Koningsspelen-dansjes Marathon, doe je ook mee?! We
dansen dan alle Koningsspelen-dansjes van de afgelopen 7 jaar achter elkaar!! Houd onze social
media kanalen (instagram, facebook) in de gaten voor alle informatie.
Als laatste wil ik iedereen nogmaals heel erg bedanken voor de steun en het vertrouwen in de
dansschool. De lieve reacties helpen ons alles op alles te zetten om door te kunnen gaan met wat we
het liefste doen; de liefde voor dans over te brengen op onze leerlingen. Ik wens iedereen veel
gezondheid, sterkte en wijsheid in deze pittige tijd.
met vriendelijke groet,

Babs Vreman
Dansschool DanZation!

