
 
 
 

Overveen, 19 februari 2021 

Betreft: Her-start danslessen 1 maart, 2021 

 

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,  

Midden in deze lockdown nu eindelijk weer even wat meer concreet en leuk nieuws! 
In de vorige brief van eind januari gaven wij aan nog geen concrete data te hebben voor de her-
start van de live danslessen. In deze brief een overzicht van hoe wij de afgelopen periode 
hebben ingericht en welke weken worden ingehaald plus hoe verder vanaf 1 maart 2021.  
 
Lockdown januari/februari 2021 

Week lockdown lesaanbod Wanneer  

1 Geen les => wordt inhaal week: dansticket 21 t/m 25 juni 2021 

2 Digitaal les week 1 11 jan. t/m 15 jan. 

3 Digitaal les week 2 18 jan. t/m 22 jan. 

4 Digitaal les week 3 25 jan. t/m 29 jan. 

5 Digitaal les week 4 1 feb. t/m 5 feb. 

6 Geen les => wordt Inhaal week: dansticket 28 juni t/m 2 juli 

7 Geen les => wordt Inhaal week: dansticket 5 t/m 9 juli 

8 Voorjaarsvakantie 22 feb. 26 feb. 

 
In bovenstaand schema kunt u zien dat wij tijdens de lockdown 4 weken digitaal hebben 
lesgegeven en 3 weken zullen inhalen in juni 2021. Alle leerlingen ontvangen hiervoor een 
dansticket. Met deze dansticket (een tegoedbon) kunnen zij in juni 3 x de inhaal lessen volgen. 
Dans je meerdere keren in de week dan ontvang je ook meerdere tickets!  
 
Maart 2021 
Nu zijn wij in afwachting van de volgende persconferentie op dinsdag 23 februari 2021.  
De afgelopen twee weken hebben wij de tijd genomen om een aantal varianten van 
verschillende lesplannen uit te werken zodat wij weer kunnen en mogen lesgeven.  
 
In welke vorm wij gaan lesgeven hangt af van de uitspraak tijdens de persconferentie.  
Wij kunnen dan ook pas na 23 februari 2021 vertellen wat het concrete plan wordt. Wel kunnen 
wij u vast meenemen in de verschillende opties.  
 
Buiten of binnen dansen 
Gezien de temperatuur nu weer regelmatig boven de 10 graden uitkomt, is het verantwoordt om 
buiten een dansles te geven en volgen. Ook hebben wij nu toestemming en een mogelijkheid 
gevonden om dit op de padelbaan te doen net als in mei en juni 2020. Natuurlijk gaat de 
voorkeur uit naar binnen dansen maar of dat mag is nog onzeker. Voor nu 4 scenario’s die vanaf 
1 maart 2021 een optie zijn.  



Plan 1 = We starten alle lessen volgens het originele rooster in de dansstudio’s. 
Plan 2 = Basisschoolkinderen mogen weer binnen dansen en starten volgens origineel rooster, 
middelbare scholieren tot 18 jaar hebben les volgens aangepast rooster buiten.  
Plan 3 = Alle groepen hebben buiten les op de padelbaan volgens aangepast rooster, bij zeer 
slecht weer gaan we die dag over op live lessen via zoom.  
Plan 4 = Alle groepen live via zoom les met een aangepast rooster. 
 
Wij gaan er nu vanuit dat plan 3 het meest realistisch is, dit plan ligt dan ook klaar. Wel hebben 
wij een aangepast rooster moeten maken gezien wij normaal in 2 dansstudio’s lessen geven en 
vaak tegelijkertijd. Nu hebben wij beperkt 1 padelbaan en zullen er lessen worden 
samengevoegd. Wel hebben alle leerlingen elke week les! 
 
Buiten lesrooster 
Wij hebben dit rooster zo gemaakt dat er zo min mogelijk wijzigingen zijn en de meeste groepen 
les hebben op dezelfde dag als voor de lockdown. Helaas is dit niet voor elke groep gelukt en 
dansen enkele groepen op een andere dag of tijd. Wij vragen hier dus om een stukje flexibiliteit. 
Voor de leerlingen die wegens andere activiteiten nu niet de eigen les kunnen volgen, zullen wij 
kijken naar andere mogelijkheden per leerling. Deze leerlingen zijn in andere lessen welkom! Dit 
kan in overleg en zo maken we er samen het beste van! 

 
Dansfoto wedstrijd  
Ook de afgelopen 2 weken was er weer een 
leuke wedstrijd! Namelijk de Valentijn en 
winter dansfoto wedstrijd. Kyana, Philine, 
Susanne, Merel en Fiene! Gefeliciteerd! Jullie 
prijs ontvangen jullie als wij elkaar weer zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nogmaals bedankt voor alle leuke filmpjes van de thuisdanslessen, de leerlingen thuis aan de 
slag zien met de lessen doet ons goed! Mocht dit niet gelukt zijn, misschien heeft uw dochter in 
de voorjaarsvakantie zin en tijd om de lessen alsnog te doen. Als we elkaar zien worden deze 
dansen en oefeningen natuurlijk herhaalt! Geen zorgen daarover dus!   
 
Vanaf 1 maart gaan wij weer van start, dat is een mooi uitkijken! Wij staan te springen en 
kunnen niet meer wachten om alle danseressen weer te zien! Een aanvullende brief volgt 
donderdag 25 februari. Dan wordt bekend welk plan wij gaan volgen vanaf maandag 1 maart. 
 
Met warme dansgroetjes, 
 
Celine Blokhuizen,  
ook namens Nynke de Ruigh en Niki Pelles 


