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PINKSTERVAKANTIE
We gaan gewoon door met de
lessen in de Pinkstervakantie! De
basisschool leerlingen hebben deze
week vakantie, maar er is dus
gewoon WEL les voor al onze
leerlingen. Dus kom gezellig dansen
en mee doen! Ken je iemand die
ook mee zou willen doen? Vraag
dan vrijblijvend een gratis proefles
aan via onze site en wees welkom!

We krijgen veel positieve en dankbare reacties van leerlingen en sommige
willen zelfs niet meer terug naar binnen! :) We zijn blij dat we de mooie
buitenlocaties tot onze beschikking hebben en we daardoor weer samen
kunnen dansen. Iedereen is enthousiast, dus wellicht gaan we volgend
seizoen wel vaker naar buiten want de buitenterreinen mogen we vaker
gaan gebruiken, ook als we weer de zaal in mogen! Zo heeft deze verandering toch iets positiefs opgeleverd!
Tot op heden zijn de weersomstandigheden ons goed gezind. Volgende
week zijn de voorspellingen wat wisselvalliger en zullen we jullie - mits de
lessen door harde regen niet door kunnen gaan - via onze site informeren
of de les buiten of vanuit huis via ZOOM zal plaatsvinden. Kijk dus - bij
twijfel - voordat je les start of je buiten of thuis les hebt.
De lessen gaan een week langer door, namelijk t/m 18 juli a.s. (i.p.v. 13
juli a.s.). Ook deze week -tijdens de pinkstervakantie voor leerlingen in
het basisonderwijs- gaan alle lessen gewoon WEL door! Daardoor krijgen
jullie -ook door het aanbieden van de online en live lessen- meer lessen
dan oorspronkelijk voor de coronacrisis. Door het aanbieden van deze
‘bonusweken’ -net zoals de lessen die door zijn gegaan in de meivakantiewillen we jullie bedanken voor het vertrouwen en jullie steun tijdens de
coronacrisis. Ook willen we deze extra weken gebruiken om jullie weer
samen te brengen en met elkaar te dansen na tijden dat we elkaar alleen
online zagen. We zien jullie stralen nu we weer met elkaar mogen
dansen!
Volgens de laatste berichten vanuit de regering mogen we vanaf 1 juli
weer naar binnen. De voorwaarden waaronder dit mag zijn nog niet
duidelijk op dit moment. We hopen daar binnenkort meer over de te
horen. We blijven het nieuws hierover uiteraard volgen, maar gaan ervan
uit dat er restricties zullen gelden. Daarom zijn we voornemens om tot
18 juli a.s. de lessen buiten te blijven geven.
Zoals elk seizoen wordt het ook nu weer een hele puzzel om het les
rooster te maken voor volgend seizoen. Daarbij komt dat we deze zomer
ook alle berichten over de mogelijkheden voor na de zomer in de gaten
zullen houden en indien nodig aanpassingen moeten gaan doorvoeren.
Zodra bekend is wat de nieuwe lestijden voor al onze leden zijn en op
welke manier we na de zomervakantie kunnen starten dan ontvangen alle
leden bericht via de mail. Tot die tijd dus nog even geduld…
Met zonnige groet,
Christel van der Gun

2 t/m 6 juni

Proeflesweek

22 juni t/m 5 juli

Opnames Dancing Together

22 t/m 27 juni

Kijklessen vervallen - i.v.m. coronarestricties niet haalbaar

29 juni t/m 4 juli

Vriendinnenweek vervalt - i.v.m. coronarestricties niet haalbaar

6 t/m 11 juli

Proeflesweek; wil je volgend seizoen een extra/andere les volgen, schrijf je in!

13 t/m 18 juli

Laatste lesweek

7 september

Start seizoen 20-21

April 2021

Shows Click - Theater De Kom - shows gaan door volgend seizoen!

Klik hier voor de gehele planner van seizoen 19-20 en ons vakantierooster

DANCING TOGETHER OPNAME
Vanwege de corona regels mogen grote groepen mensen
niet bij elkaar komen. Maar willen we wel met elkaar het
huidige seizoen met een knaller afsluiten!
We gaan per leeftijdscategorie een dans opnemen die later
aan elkaar wordt gezet in één dans. We werken met 3
groepen; groep 1-4, groep 5 t/m V.O.1 en groep V.O.2 t/m
volwassen. Iedere groep krijgt een eigen liedje en
choreografie waarop gedanst gaat worden. De dansen worden tijdens de lessen opgenomen
middels een speciaal momentje. Zodra deze af zijn èn gemonteerd worden de compilaties
gedeeld op onze socials zodat iedereen kan zien dat we met elkaar dansen!

VOORKEUREN SEIZOEN ‘20-’21
Omdat we voorzichtig weer mogen kijken naar de toekomst en dus ook naar volgend seizoen
kunnen verzoeken gemaild worden. Wil je volgend seizoen een andere les volgen, op een andere
dag les hebben of wil je samen met een vriend(in) in dezelfde groep dansen? Geef dit dan vóór
10 juni a.s. door aan de administratie. Wij noteren de voorkeur en gaan onze uiterste best doen
om hieraan gehoor te geven, maar kunnen helaas niks garanderen.
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Kijk voor de actuele agenda op onze website

AGENDA

SMEER JE IN!
Omdat de lessen nu veelal buiten worden gegeven willen we jullie vragen om je thuis
alvast goed in te smeren met zonnebrandcrème en genoeg water mee te nemen naar de
les. Bij hoge temperaturen zullen we extra pauzes inlassen tijdens de lessen om wat te
drinken en even uit de zon te gaan staan mocht dit nodig zijn.

TERREIN REINAERDE
De buiten lessen op het terrein van Reinaerde worden druk bezocht. Zowel door onze leerlingen als hun
ouders. Omdat Reinaerde langzaam weer in bedrijf gaat, willen we ouders vragen om niet de parkeerplaats
van het terrein op te komen. Op het parkeerterrein van Reinaerde rijdt verkeer voor de cliënten van Reinaerde
daarom verzoeken wij de kinderen (i.v.m. de veiligheid) voor het 1e hek voor de ingang van het parkeerterrein
af te zetten. Daar vangen onze medewerkers de kinderen op en worden ze naar de juiste locatie op het terrein
gebracht. Ouders kunnen bij Stardance op het buiten terras wachten of op een grasveld in de buurt. Vriendelijk
bedankt voor jullie medewerking!

De administratie vraagt uw aandacht voor het volgende:
Opzeggingen
Leden die de betaling in 3 termijnen doen kunnen gedurende het dansseizoen tussentijds opzeggen, maar wel
vóór de 1e van de maand voorafgaand aan het nieuwe betaaltermijn (de uiterste opzegdata zijn: uiterlijk
1 december, 1 maart en voor het volgende seizoen uiterlijk voor 1 juni; zie onze algemene voorwaarden).
Mochten wij opzeggingen krijgen na één van genoemde data dan geldt er nog een betalingsverplichting voor
het daarop volgende kwartaal. Voorbeeld: Zeg je eind maart op dan loopt je abonnement nog tot het einde
van het seizoen. Wil je eind maart stoppen dan moet je opzegging vóór 1 maart jl. bij ons binnen zijn. Voor
jaarbetalingen geldt dat deze niet tussentijds kunnen worden opgezegd. Opzeggingen kunnen gemaild
worden naar administratie@stardance.nl.
Termijnbetalingen
De incasso van het 1e betaaltermijn van seizoen 20-21 staat gepland op 1 september 2020. Als het niet lukt om
de contributie automatisch te incasseren van uw rekening, dan zijn wij genoodzaakt om bij de 1e herinnering
bank kosten a E 2,00 aan u door te berekenen. Bij een 2e herinnering brengen wij E 10,00 administratiekosten
in rekening.
Jeugdfonds Sport & Cultuur in samenwerking met Leergeld Houten
Nederland is een rijk land. Toch groeit 1 op de 9 kinderen op in een gezin dat rond moet komen van een
minimum inkomen. Is er iemand in uw omgeving die geen geld heeft voor dansles? Het Jeugdfonds Sport &
Cultuur en Stichting Leergeld Houten helpen! Meer informatie over deelname aan de Jeugdpas Sport & Cultuur
via Stichting Leergeld óf reguliere dans lessen bij Stardance volgen via Stichting Leergeld Houten staat op deze
website www.leergeldhouten.nl.
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