
 
 
 
 
 

Overveen, 23 januari 2021, 

 
Betreft: Informatie en mededelingen, lockdown en dansles 

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

Zoals iedereen heeft vernomen worden de maatregelen tegen de verspreiding van het 
coronavirus verlengt t/m ten minste 9 februari. Dit betekent helaas ook een verlening van de 
sluiting van onze dansstudio’s.  

Lockdown en dansen 
Wij missen alle leerlingen ontzettend en hopen natuurlijk net als iedereen heel snel weer 
open te mogen. Voor nu zullen wij de komende periode zo goed mogelijk overbruggen met 
veel dansfilmpjes, dansopdrachten, dansacties en danswedstrijden. Voor elke groep hebben 
wij nu een alternatief deze weken in lockdown. In juni staat ook nog steeds op de planning 
dat wij een groot deel van de lessen live zullen inhalen. We maken deze lockdown dus een 
combinatie van digitaal lesgeven en live lessen inhalen en natuurlijk gaat de voorkeur uit 
naar zoveel mogelijk live inhalen. Mocht de lockdown verlengt worden na 9 februari dan 
zetten wij ons voor 100% in om workshops inhaallessen en dansdagen te organiseren.  

Planning 
Een planning met data dat gaat nu nog even niet, gezien wij ook moeten afwachten wanneer 
wat mag. Wanneer de dansschool weer open mag hopen wij een overzicht te hebben van de 
komende periode. Qua dansen gaan wij natuurlijk niet stilzitten maar zijn wij in de 
dansstudio’s aan de slag gegaan voor de leerlingen. Hieronder een overzicht van de 
dansactiviteiten.  

Thuis dansen 
In de groepsapps die wij met elkaar hebben (groep 1 t/m 7 met alle ouders.) (groep 8 t/m 
klas 5 middelbaar, met de leerlingen zelf) delen wij elke week een nieuwe dans, oefeningen, 
een dansopdracht, een danswedstrijd of danscadeau! Wat heeft wie nu ontvangen.  

- Dans-choreografie + Workouts : Ambitie dansklas 1,2,3. Hiphop selectie. 
- Dans-choreografie: Alle groepen: Jazz/show/funk. 

Alle groepen: Modern. Alle groepen: Klassiek ballet. Alle groepen Hiphop. 
- Dans-choreografie wedstrijd: Dansmix A,B,C en Hiphop kids A en B.  
- Danstasje met leuke dansopdrachten en dans-knutsel opdrachten voor thuis + 

dansles voor thuis: Kleuterdans 1A, 1B, Kleuterdans 2A, 2B. + filmpje met een 
dansles. 

Let op: Check jouw groepsapp of je dit goed ontvangen hebt! 



Houdt de app goed in de gaten want ook komende week komen er weer nieuwe dansen of 
dansactiviteiten! Alle groepen hebben nu 2 weken iets ontvangen. Elke dag filmen en 
monteren wij voor verschillende groepen, niet iedereen ontvangt op dezelfde dag de les. 

Thuisdansen 
Hopelijk gaat het goed met iedereen en is iedereen gezond! Wij wensen alle leerlingen en 
hun ouders heel veel succes toe met alle uitdagingen thuis. Wij hopen met het thuisdansen 
en thuisdansactiviteiten wat plezier met dans in huis te kunnen brengen. Zie dit als een leuke 
ontspanning en zeker niet als een verplichting. Omdat wij de leerlingen natuurlijk erg missen 
en zij elkaar en het dansen is het altijd leuk om de filmpjes met elkaar te delen in de 
groepsapp. Wij waarderen dit erg maar begrijpen het ook als dit soms even niet lukt. 
 
Eindvoorstelling #No Filter 
Superleuk om te horen dat al zoveel leerlingen de film bekeken hebben van onze 
eindvoorstelling! Ook goed om alle mooie reacties te horen van ouders die deze voorstelling 
op film natuurlijk pas voor het eerst gezien hebben! Daar was uw kind dus zo druk mee de 
afgelopen periode! Een gek jaar waarin we dit niet konden delen met u in het theater, maar 
op de film krijgt u een behoorlijke indruk  
 
Voor wie deze en de foto’s nog wilt bestellen, hierbij nogmaals de link. Op de bijgevoegde 
flyer alle informatie welke nodig is om te bestellen. Veel plezier met kijken! 
 
www.jouwschoolfilm.nl/dansstudiooverveen/         Wachtwoord: 3203stov2020 
 
Kleding/danscadeautjes 
De danskleding die wij verkopen kan nog steeds besteld worden. In deze periode is het 
handig om even een app te sturen en persoonlijk een afspraak te maken. Wij zijn bijna elke 
dag in de dansstudio’s aan het filmen dus er is de mogelijkheid om iets op te halen.  
Wij verkopen nog steeds: danstruien, T-shirts, broeken, hemdmodel shirtjes, en drinkflessen. 
 
Financiën 
Als dansschool is deze tijd natuurlijk ook spannend en staan we voor uitdagingen. Wij 
proberen alle lessen met een combinatie van digitaal en live wanneer dit weer mag in te 
halen. Voor dit seizoen heeft iedereen natuurlijk al betaald en doen wij ons uiterste best om 
alle 36 lesweken aan te bieden. Mocht dit niet gaan lukken door een zeer lange lockdown 
dan bieden wij u andere opties aan. Hier komen wij later op terug zodat we dan kunnen 
terugkijken om hoeveel weken dit precies gaat. Dit zodat wij als dansschool ons ook nu 
kunnen blijven inzetten voor het maken van lesmateriaal voor thuis en later een verlengde 
periode met lesweken.  
 
Hopelijk tot heel snel en natuurlijk komen wij bij u terug wanneer wij meer weten.  
Tot die tijd werken wij achter de schermen door! 
 
Warme dansgroetjes, 
 
Niki, Nynke en Celine 
 

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


 
 
 

 


