
2020 een jaar welke tot de verbeelding sprak, 

2020 maakte de hele wereld opeens heel mak. 

 

2020 een jaar van bezinning en creativiteit, 

2020 voor velen toch ook een strijd. 

 

2020 een jaar van maatregelen, regels en in het gelid, 

2020, ben benieuwd wat er nog in je reserve vat zit… 

 

Nog een maand en dan is ook dit jaar (bijna) voorbij, 

En begint er weer een nieuw hoofdstuk voor u, jou en mij. 

 

De feestdagen worden anders, dat staat vast, 

Wellicht dat het op deze manier ons allen nog verrast. 

 

Want meer dan ooit zullen we ons bewust zijn hoe bevoorrecht we altijd 
zijn geweest, 

Alles kon en mocht bij ieder mooi feest. 

 

Nu we even terug gefloten worden en meer aangewezen zijn op elkaar, 

Ontstaan er mooie initiatieven en doen we nog meer voor elkaar. 

 

En daar past de december gedachte toch wel heel mooi bij… 

Ik wens jullie een fijne feestperiode en is 2020 daarna voorgoed voorbij… 

 

Met warme groet,  

mede namens het team, 

Christel van der Gun 

December 2020 

• Inleiding 

• (Mee)kijklessen 

• Pieten in de les/inventarisatie 

• Contact 

• Stardance shows 

• Corona regels 

• Administratieve puntjes 

• December maand 

MET IN DIT NUMMER: 

STARNIEUWS 

 2020, EEN BIJZONDER JAAR 

KOM JE OOK?! 

Heb je een vriend of vriendin die 

ook bij ons zou willen komen     

dansen? Na de kerstvakantie      

hebben wij weer vrijblijvende 

proeflesmogelijkheden. Vul dit 

formulier in voor het aanvragen 

van een proefles. 

En veel mensen weten (nog) niet 

dat je als volwassene ook bij ons      

terecht kunt voor Jazz/Show/Funk, 

Klassiek ballet, Modernjazz, Urban,  

maar ook voor Pilates en  Shape, 

Fit & Dance lessen.  

Ben je als ouder en/of volwassene 

geïnteresseerd?  

Informeer dan gerust eens naar de 

mogelijkheden en stuur een mail 

naar de administratie. 

https://www.facebook.com/pages/Dansstudio-Stardance/110290545732172
https://twitter.com/StardanceHouten
http://www.youtube.com/user/DansstudioStardance?feature=watch
https://www.stardance.nl/informatie/proefles/
mailto:administratie@stardance.nl
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(MEE)KIJKLESSEN 

Afgelopen week zouden er - volgens de planner - kijklessen zijn. 

Omdat ouders/verzorgers niet in de studio’s mogen komen vanwege de coronamaatregelen      
maken wij filmpjes van diverse lesonderdelen in de lessen. Deze filmpjes zullen we per groep naar 
jullie/ouders/verzorgers mailen via een te downloaden link. 

Zo kunnen jullie toch zien wat de leerlingen de afgelopen weken deden en leerden. En is het ook 
leuk om dit te laten zien! 

Dus veel plezier met het beeldmateriaal welke jullie voor 5 december toegestuurd zullen krijgen. 

LET OP! We willen met klem vragen om dit beeldmateriaal niet te delen via social media. Er zijn namelijk een aantal 
leerlingen die via ons privacy protocol geen toestemming geven om beeldmateriaal waar zij op staan te delen via   
social media. Ze gaven ons wel toestemming om het beeldmateriaal binnen de eigen dansgroep te verspreiden. Dus 
verzoeken wij iedereen om hier rekening mee houden.  

Vriendelijk bedankt! 

PIETEN IN DE LES / INVENTARISATIE 5 DECEMBER 

Van dinsdag 24 november t/m zaterdag 28 november 
a.s. komen er weer gezellig pietjes mee dansen in de 
lessen. 

De pietjes komen bij de groepen 1 t/m 6 langs.  

We hopen dat de kinderen met enthousiaste verhalen 
thuis komen over de altijd weer wat klunzige dans  
pietjes... 

 

5 december valt dit jaar op een zaterdag. De lessen gaan die dag gewoon door! Mochten er      
leerlingen toch niet komen deze dag dan horen wij dit graag, via administratie@stardance.nl. 

Voor iedereen die ook dit jaar gewoon een gezellige 5 december middag/avond gaan vieren, alvast 
veel plezier! 

mailto:administratie@stardance.nl


Doordat ouders / verzorgers niet meer in de studio’s komen, hebben 
we logischerwijze minder persoonlijk contact met jullie. 

We willen benadrukken dat we hier natuurlijk wel nog steeds open 
voor staan. Wilt u iets delen over uw zoon/dochter dan kunt u altijd 
even bellen naar de studio op 030-638 15 01 en of mailen naar     
info@stardance.nl. 

CONTACT OUDERS / VERZORGERS 

STARDANCE SHOWS ‘CLICK’ & ‘HET BEGIN VAN DE ZEE’ 

Vooralsnog gaan we ervan uit dat de shows in 2021 gewoon door zullen gaan. 

Begin januari gaan we om de tafel met theater De Kom voor de show ‘Click’ en in maart met   
theater Aan de Slinger voor de show ‘Het begin van de zee’. 

Normaal gesproken is de indeling wie er met welke shows mee doet al af en gedeeld met jullie. 
Omdat alles afhangt van de hoeveelheid mensen welke  - tegen die tijd - in het theater mogen 
zijn, kunnen we deze nog niet definitief maken.* 

Wij als team zijn erop ingesteld dat we na de kerstvakantie gaan knallen zodat in april de show 
Click ten tonele kan gaan!   

Voor ‘Het begin van de zee’ zullen we ongeveer in maart gaan starten met repeteren om in juli 
mooie voorstellingen te kunnen opvoeren!  

*Doordat we met kleinere aantallen voor- en achter het toneel aanwezig mogen zijn in het theater, kan het zo uitkomen dat een 
groep vorig jaar nog met de show ‘Click’ mee zou doen en nu met de show ‘Het begin van de zee’.  
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 CORONA REGELS 

Blij dat we na 2 weken aangescherpte corona maatregelen toch weer met alle groepen door mogen! 

Graag willen we wel dat alle protocollen nageleefd worden. Dat wil zeggen: 

• Bij binnenkomst handen desinfecteren. 

• Ouders / verzorgers mogen niet mee naar binnen. Onze medewerksters begeleiden de leerlingen bij 
het naar binnen en buiten gaan en helpen bij de schoenen en jassen wissels.  

• Kom al omgekleed naar de les. De voormalige kleedkamer mag alleen gebruikt worden om schoenen 
te wisselen / jas uit te trekken. 

• Iedereen vanaf 13 jaar MOET een mondkapje op tot je in de zaal bent! 

• Houd 1,5 meter afstand tot elkaar. 

• Ben je verkouden, heb je gezondheidsklachten: BLIJF THUIS. 

Neem de maatregelen serieus want we willen met z’n allen lekker blijven dansen, zingen en sporten dus 
neem a.u.b. je verantwoordelijkheid! 

Vriendelijk bedankt voor de 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 2e betaaltermijn van seizoen 20-21 staat gepland op 1 januari 2021. 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 staat op deze website www.leergeldhouten.nl. 

mailto:administratie@stardance.nl
http://www.leergeldhouten.nl


DECEMBER; DE MAAND VAN DELEN, GEZELLIGHEID & GEVEN 

Graag wil ik even gebruik     
maken van deze nieuwsbrief 
voor een persoonlijke bood-
schap/vraag van mij: 

Een oud schoolvriendin van 
mij, Margriet Laus Agterberg 
van ‘Margriet & Co’, is 5 jaar 
geleden begonnen met het  

uitdelen van kerstpakketten aan diegene die dit goed 
konden gebruiken. En werd dit ieder jaar steeds     
omvangrijker en lukte het haar vorige jaar - met     
behulp van veel lieve mensen om haar heen - om 
zelfs voor 50 mensen een heus kerstdiner te            
organiseren. Dit jaar is natuurlijk alles anders. En is 
het wellicht nog harder nodig om mensen een hart 
onder de riem te steken. Een helpende hand te      
bieden…  

Het gaat om mensen in Houten en Utrecht die     
moeten aankloppen bij de voedselbank. Op dit       
moment zijn er in Houten zo’n 50 gezinnen. In 
Utrecht zijn dit er 600 en er komen naar verwachting 
(in Houten en Utrecht) nog de helft aan gezinnen bij, 
dat is 900 gezinnen in totaal... 

Margriet roept mensen op om één product af te 
staan om zo een ander gezin te kunnen helpen… Ik 
weet dat er mensen denken: 1 product; wat levert 
dat nou op?  

Nouuuuu als iedereen die dit NU leest op deze manier    
bijdraagt dan hebben we samen ineens een hele tas, 
een krat, een kast, een auto of zelfs wel een      
vrachtwagen vol. Want daar zit de kracht en power 
van wat ze nu al jaren met anderen doet. En nu           
- wellicht op een andere manier - wilt blijven vol   
houden. 

Via facebook (Margriet Laus Agterberg) laat Margriet  
zien wat er allemaal  binnenkomt en gebeurt. Dan zie 
je het EFFECT wat dit heeft als je het SAMEN doet. 
Trouwens dat zie je dan niet alleen, dat VOEL je ook.  

Waarom schrijf ik dit nu in de nieuwsbrief van    
Stardance? 

Omdat ik dacht; er komen wekelijks veel voetstappen 
van Stardancers de studio’s binnen. Hoe mooi en   
bijzonder zal het zijn dat wij als Stardancers ook een 
steentje bij mogen dragen aan een onbezorgde      

december maand voor deze gezinnen! En niet te    
vergeten zodat er bij de voedselbanken een reserve is 
om ook in de maanden erna de gezinnen te kunnen 
blijven ondersteunen! 

Daarom de vraag of jullie allemaal één product willen 
inleveren in de daarvoor bestemde shopperbags   
welke in de barruimte staan. Het heeft dus ook    
voordelen dat er geen ouders in de barruimte        
verblijven... :) 

Wij ontvangen in eerste instantie graag houdbare en 
verse producen als: 

* pasta, rijst, couscous, aardappelpuree 
* pastasauzen, soep 
* ontbijtgranen, broodbeleg (jam, pindakaas) 
* pannenkoekenmix 
* vlees en vis in blik 
* groente en fruit in blik 
* zonnebloem- of olijfolie 
* houdbare melk 
 
Vind je het leuker om iets persoonlijkers, meer in de 
kerstsfeer in te leveren, dan graag producen als: 
* kerst kransjes 
* kerst chocolade 
* chocolademelk 
* afbakbroodjes  
* hagelslag/jam/chocopasta 
* beschuit 
* ontbijtkoek 
* pakken sap 
* producten uit eigen kerstpakket die je niet gebruikt 
* een cadeaubon waar je niets mee doet 
 

Voel je vooral niet  verplicht om iets te doen!  

Iedereen is vrij om zelf 
te bepalen of en hoe hij/
zij hier gehoor aan wilt 
geven. 

 

In ieder geval alvast 
enorm bedankt!!! 

 

Christel van der Gun 
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