
 
 
 
 
 
 
 

Overveen, 1 januari 2021 

 
Betreft: Informatie en mededelingen, 2021 

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

Het nieuwe jaar is begonnen! Ten eerste de allerbeste wensen voor u, al onze leerlingen en 
hun familie! Ten tweede kijken we middels deze brief even terug, maar ook zeker vooruit. 
Op naar een mooi 2021! Een hopelijk gezond jaar waarin we vast voor nieuwe uitdagingen 
komen te staan maar die net als afgelopen jaar met een positieve focus aangaan!  
 
Terugkijken 2020 
Uw ontvangt deze brief als ouder van onze  
dansleerlingen, leerlingen die ons bleven  
enthousiasmeren en motiveren om de  
mogelijkheden te blijven zien in het kunnen  
dansen. 2020 een jaar waarin we digitaal en  
buiten hebben gedanst, een buiten voorstelling  
hebben gemaakt en ons eerste zomerdanskamp 
hebben kunnen laten plaatsvinden. Als  
hoogtepunt deden we samen de  
Coronaproof-voorstelling #No filter!  
 
Dankbaar voor alles wat wel kon en blij dat we als 
dansschool door konden gaan met wat we het liefste 
doen, dansen, theater maken en danstalent 
ontwikkelen. Afgelopen jaar gaf ons veel uitdagingen 
maar leverde ook hele mooie dingen op. Het sociale 
aspect van het samen zijn op de dansschool kwam dit 
jaar nog meer naar voren. Samen met je groep ergens 
voor gaan! De leerlingen waren heel wat extra uurtjes 
gezellig bij ons. Van samen repeteren tot helpen 
opruimen, tot decor schilderen. Het voelde een beetje 
als een grote familie! Voor alle lieve ouders en 
leerlingen die achter ons stonden of deelnamen. Wij 
wensen iedereen een heel mooi nieuw jaar toe, 
gezondheid en hopelijk wat rust. 



Vooruitkijken 2021 
Zoals u weet zijn ook wij verplicht om na de kerstvakantie 2 weken dicht te blijven. In ieder 
geval tot en met 19 januari 2021. Natuurlijk is het nog even afwachten of dit de definitieve 
datum blijft. Eerder dit seizoen hebben wij een jaarplanning gemaakt, in deze jaarplanning 
hebben wij rekening gehouden met een eventuele lockdown en daarom ook inhaallessen op 
het rooster staan in juni. Vanaf week 37 hebben wij de ruimte om nog voor de 
zomervakantie 2 inhaalweken te laten plaatsvinden, mocht de lockdown langer duren dan is 
er ook nog een 3e inhaalweek mogelijk. De lessen die in januari 2021 niet plaatsvinden 
vervallen dus niet maar verplaatsen wij naar de periode in juni 2021. Voor nu hebben wij 
besloten de lessen live in te halen en niet over te gaan op digitaal voor deze twee weken. 
Mocht het allemaal anders lopen dan zijn er in ons rooster mogelijkheden voor meer 
inhaalmomenten. Een uitdaging voor later mocht dit nodig zijn.  
 
Voorstelling 
21 en 22 november 2020 speelden en dansten de 
leerlingen de voorstelling #No filter. Speciaal voor u en 
natuurlijk de leerlingen is er een filmversie van 
gemaakt. De sporthal werd omgetoverd tot theater en 
filmset ineen . Het was een heel tof weekend en wat 
waren wij weer trots op alle leerlingen van jong tot 
jongvolwassen! Een aantal meiden dansten dit jaar 
voor hun 10e jaar bij ons! 
 
Leuk nieuws! 
Alle 4 de films zijn af! En alle foto’s gesorteerd.  
Vanaf 1 januari 2021 zijn deze te bestellen via de link 
onderdaan deze pagina. Bij deze brief zit ook een flyer 
en op deze flyer staat alle informatie die u nodig heeft 
om de film en foto’s te kunnen bestellen. De film kan 
besteld worden als “HD download-link” of als “DVD”. 
Deze laatste wordt dan naar uw huis gestuurd.  
De foto’s worden digitaal verstuurd. 

 
 
Veel plezier met het kijken naar de voorstelling en voor de leerlingen nagenieten! Kruipt u 
tijdens deze lockdown ook even mee in onze dans en theater bubbel?  
Wanneer is jouw #No filter movie-night?  
 
Klik hier om de film en foto’s te bestellen 
 
Wij duimen heel hard om iedereen weer snel terug te zien in dit nieuwe jaar! 
Nog een fijne vakantie en nogmaals een mooi nieuwjaar toegewenst! 
 
Warme groetjes, 
 
Celine Blokhuizen en natuurlijk ook namens, Nynke de Ruigh en Niki Pelles. 

 

http://www.jouwschoolfilm.nl/dansstudiooverveen/

