Lieve mensen,

vanaf maandag 23 november 2020

Lees deze brief door en kijk goed naar de lestijden in onderstaand rooster.
Vanaf maandag 23 november zullen een aantal lessen nog steeds 45 minuten duren maar
bijv op de maandag en de dinsdag duren de lessen 60 min en daartussen steeds 15 min.
leswissel.
Elke avond duurt de laatste les 60 min ipv 45 min. De ochtendlessen duren ook 60 min.
Het is nog steeds zo dat leerlingen tot 18 jaar zich niet meer voor elke les hoeven aan te
melden, als je nu komt, nemen we aan dat je in de desbetreffende les staat (natuurlijk
afgezien van de leerlingen die een proefles komen doen. Leerlingen 18+ dienen zich wel aan
te melden omdat er max 13 leerlingen in de studio passen.
06-29077655 of via groepsapps of via mail info@jemisquare (check je spam voor antwoord
op je mail)
De komende periode gaat het waarschijnlijk echt winter worden, bij ons blijven ramen en
deuren openstaan ivm een goede ventilatie. Kleed je dus warmer aan, zorg dat je iets uit
kunt trekken. Let op, ook in de kinderlessen, warmer aankleden als het buiten koud is.
Onnodig te zeggen dat je niet op buitenschoenen, binnen in de les staat.
Vergeet niet een bidon mee te nemen om tijdens de les iets te kunnen drinken.
Ouders blijven helaas nog even buiten behalve 1 ouder per nieuwe leerling en ouders van
kinderen die niet zelfstandig kunnen omkleden, 1 ouder mag dan mee naar binnen om even
te helpen om daarna weer naar buiten te gaan.
Alle ouders mogen binnen koffie of thee pakken (handen desinfecteren ajb) om het daarna
buiten op te drinken. Alle “wachtenden” mogen natuurlijk altijd naar binnen om gebruik te
maken van de w.c.
Een één na laatste mededeling, vanaf januari 2021 zullen wij de contributie verhogen met
max 95 cent per maand. De exacte prijzen per abonnement laten wij nog weten.
Als alles goed gaat, de komende tijd en wij niet weer hoeven te sluiten, staan we op
zaterdag 26 juni met onze Corona proof voorstelling in het Zaantheater. Het gaat nog een
heel kunstje worden maar we hebben de tijd dus het gaat lukken en wij hebben er superveel
zin in.
Lesrooster vanaf maandag 23 november tot ……………..
Maandag
16.30 - 17.30 uur Showdance 9+.
Annah
17.45 - 18.45 uur Showdance 13+
Annah
19.00 – 20.00 uur Hiphop/show volw Annah
20.15 - 21.15 uur Body Shape volw. Miriam

Dinsdag
16.00 – 17.00 uur Dance to Move.
17.30 - 18.30 uur Afro 9+.
18.45 – 19.45 uur Afro 13+.
20.00 - 21.00 uur Afro volw.

Miriam
Odessa
Odessa
Odessa.

Z.O.Z.

Woensdag
09.30 – 10.30 uur Body Shape volw Miriam
15.00 – 15.45 uur Kinderdans 4-5 jr. Miriam
16.00 – 16.45 uur Kinderdans 6-7 jr. Miriam
17.00 – 17.45 uur Modern 8+.
Annah
18.00 – 18.45 uur Modern 11+.
Annah
19.00 – 19.45 uur Modern 14+.
Annah
20.00 -21.00 uur Body Shape, onder voorbehoud extra les als de maandag te druk wordt

Donderdag
16.00 -16.45 uur hiphop/afro mix 6+. Odessa
17.00 – 17.45 uur Dancehall 9+ Odessa
18.00 --18-45 uur Dancehall 13+ Odessa
19.00 -- 20.00 uur jazz/modern volw. Annah.

Vrijdag
16.00 – 16.45 uur Contemparory 9+ Jason
17.00 – 17.45 uur Contemparory 13+ Jason
18.00 – 18.45 uur dancemix 7+
Manuela
19.00 -- 19.45 uur Hiphop 9+.
Annah
20.00 – 21.00 uur Hiphop 13+.
Annah
Zaterdag
09.30 – 10.30 uur Workshop choreo lessen, heels, volw Marja (thema lessen per 3 of 4x)
10.45 -- 11.45 uur Klassiek/modern 10+, + 15 min spitzen Britt
Zondag
09.30 – 10.15 uur Kinderdans 3-4 jr Miriam
10.30 – 11.30 uur Kinderdans 5-6 jr. Miriam

