
Beste dansers, beste ouders 

 

Eindelijk kan ik jullie contacteren met een beetje goed nieuws!!! 

De maatregelen voor sport zijn gelukkig NIET strenger geworden na het laatste overlegcomité. 

We mogen dus nog altijd met 10 buiten sporten + 1 begeleider. 

Tot nu toe waren de weersverwachtingen te ongunstig om buiten te gaan dansen. 

Maar, nu is het lente en hoop ik dat het weer het zal toelaten om samen buiten te dansen! 

Dus…  We willen graag starten met outdoor lessen voor onze 13 plussers. 

De lessen gaan doorgaan op het Stationsplein. Naast de basketbalkooi.  De harde betonvloer is wel niet ideaal om op 

te dansen en we zullen ook niet voluit kunnen gaan. Maar dit is beter dan nietsdoen en leuker dan alleen achter je 

computer staan dansen! Misschien is het aan te raden om voor alle lessen sneakers te dragen. Ook voor ballet.   

Dit is beter voor de spieren en gewrichten. 

 

Volgende week - van 29 maart tot en met 3 april - willen we proefdraaien…  

 

Indien dit een meevaller is zullen de outdoor lessen verder doorgaan tot we opnieuw binnen mogen dansen…  

Momenteel is dit vanaf 1 mei, maar je weet het nooit hé!  Hopelijk zijn de weergoden ons gunstig gezind tot die tijd. 

Bij slecht weer kunnen de lessen jammer genoeg niet doorgaan! 
 

Volgende maatregelen moeten in acht worden genomen: (sorry, weeral regeltjes…) 

 Reserveren verplicht!  Maximum 10 dansers toegelaten per les.  Stuur vooraf een berichtje welke les je zou 

willen volgen. Ook dames van ballet volwassenen mogen aansluiten bij een balletles naar hun niveau. 

 

 Mondmasker verplicht! Op het Stationsplein is het dragen van een mondmasker verplicht. 

Ik had gevraagd om op Trax te mogen dansen, maar je kan geen openbaar domein reserveren. Als er een 

andere groep aan het dansen/sporten is dan mag je weer vertrekken… 

 

 1,5 meter afstand houden! Tijdens het dansen moeten we ook de afstandsregel in acht houden. 

 

Uurregeling en data outdoor lessen: 

Maandag (29/03 proefles) - (Paasmaandag 05/04 geen les - 12/04 – 19/04 – 26/04…) 

 19.00u – 20.00u:  Neo klassiek C 
 

Dinsdag (30/03 proeflessen) – (06/04 – 13/04 – 20/04 – 27/04…) 

 18.00u – 19.00u:  Klassiek Ballet BC 

 19.00u – 20.00u:  Neo klassiek BC 

 

Donderdag (1/04 proeflessen) – (8/04 – 15/04 – 22/04 – 29/04…) 

 18.00u – 19.00u:  Klassiek Ballet AB 

 19.00u – 20.00u:  Hip Hop/ Jazz AB 

 

Vrijdag (2/04 proeflessen) – (9/04 – 16/04 – 23/04 – 30/04…) 

 18.00u – 19.00u: Klassiek Ballet C 

 19.00u – 20.00u: Jazz C 
 

 Zaterdag (3/04 proefles) – (10/04 – 17/04 – 24/04 – 1/05…) 

 14.00u – 15.00u: Company 


