Lieve mensen,
het is weer zover de komende weken draaien we een heel ander lesrooster vanaf maandag 29
november en iedereen begrijpt waarom……..
Het is schipperen tussen de tijd die docenten nog over hebben en de beschikbare uren in het
weekend om alle lessen een plek te geven.
Wij kunnen het niet iedereen naar de zin maken maar wij gaan ons best doen.
Veel leden zijn er al aan gewend dat wij 10 minuten leswissel hanteren zodat wij minder tegen
elkaar opbotsen. Sommige lessen hebben nog steeds de luxe van 60 minuten les maar de meeste
lessen duren 50 minuten. Het is even niet anders.
Ontsmet bij binnenkomst je handen en zorg dat iedereen van 18 jaar en ouder een QR code bij
zich heeft. Wie een vaccinatie bewijs heeft laten zien checken wij niet meer elke keer maar daar
mogen wij zelf niet om vragen
Onnodig te zeggen dat je met klachten thuisblijft, daardoor komt het de afgelopen tijd natuurlijk
ook vaker voor dat een docent niet kan komen. Wij proberen dat altijd op te vangen maar het kan
voorkomen dat wij een les helemaal zullen moeten afzeggen.
Een aantal abonnementen die in de eerste week van december geïncasseerd gaan worden
hebben wij al aangepast op verzoek van diverse leden nog voordat de nieuwe maatregelen
bekend waren. Wie iets wil aanpassen stuur snel een bericht naar Miriam 06 290 77 6 55
Leerlingen die meerdere lessen doen en een tussenuur hebben, kunnen altijd boven wachten/
spelen. Neem warme kleding mee!
Dinsdag
16.00 uur - 17.00 uur Hiphop 6+ Manu of Mir
Woensdag
10.00 uur - 11.00 uur BodyShape Volw Mir
15.00 uur - 15.50 uur Kinderdans/streetmix 4-6 jaar Mir
16.00 uur - 17.00 uur Klassiek/modern/streetmix 7-8 jaar Mir
Donderdag
16.00 uur -17.00 uur modern 7+ Manu
Vrijdag
16.00 uur - 17.00 uur hiphop 9+. Britt
Zaterdag
09.30 uur - 10.30 uur Latin Dance Fitness Volw Marja
10.45 uur - 11.45 uur Klassiek 12+ Britt (spitzen van 11.45 uur - 12.05 uur)
12.15 uur - 13.05 uur hiphop/showdance mix 13+ Britt
13.15 uur - 14.05 uur Modern 11+ Britt
14.15 uur - 15.05 uur Afro/Dancehall 9+ Amber
15.15 uur - 16.15 uur Afro/Dancehall 13+ Amber
Zondag
10.00 uur - 10.50 uur showdance 9+ Manu
11.00 uur - 11.50 uur Crew/wedstrijdteam Manu
12.00 uur - 12.50 uur Female hiphop Nikita
13.00 uur - 13.50 uur Jazz volwassenen Britt
14.00 uur - 14.50 uur Shape Volw Mir
16.00 uur - 17.00 uur Contemp 9+ en 13+ samengevoegd Jason

