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Beste dansers, 

Naar aanleiding van de persconferentie op 26 

november zullen de lessen met ingang van 

zondag na 17.00 uur niet meer fysiek in de 

studio plaatsvinden. De lessen voor 17.00 uur 

zullen WEL fysiek doorgaan. 

Online lessen

We zullen de online lessen thuis weer 

oppakken op je vaste dag/tijd (indien je nog 

niet in de groepsapp staat meld dit bij Jessica). 

Trainmomenten

In het weekend zullen er overdags 

trainmomenten met kleine groepen worden 

gehouden. Tijdens dit uur kunnen er vragen 

gesteld worden. Naar ratio van je abonnement 

is dit gratis. Meld je wel vooraf aan! Ieder 

persoon uit het koppel moet zich los 

aanmelden

https://www.stijldanseninzoetermeer.nl/agen

da/weekend.php

Abonnement

We hebben al maanden een zware periode. 

We zijn ook erg blij met de steun van jullie. 

Met de online lessen proberen we  voor 

degene die erin geïnteresseerd zijn de stukken 

te kunnen onderhouden, maar ook nieuwe 

stukken aan te leren. 

Voor een enkeling zijn de online lessen niets, 

maar ze blijven ons steunen om de 

dansschool te laten bestaan. 

Als u uw abonnement op pauze wilt zetten 

(dan blijft uw extra betaalde maand 

gewoon staan) of u wilt opzeggen, maar 

regel dit voor de 1e van de nieuwe maand. 

Ik wil  mijn grote dank voor jullie

flexibiliteit uitspreken.. 

Feestdagen: 

Er zullen komende periode wat lessen 

uitvallen in verband met:

Kerstvakantie:

- Zat 18 december tot zaterdag 1  

januari

Feesten

Daarnaast kunnen er ook (onder 

voorbehoud) feesten worden genoteerd in 

de agenda (onder voorbehoud en 

aanmelden verplicht):

- Woensdag 15 en 22 december:

Kerstbal middag

- Zaterdag 18 december:

Kerstbal middag!!!!!! (aangepast)

- Zondag 19 december:

Kerstmiddag rolstoeldansen

- Zaterdag 8 januari

Nieuwjaarsreceptie 

clubkampioenschappen

Daarnaast    …… Mag ik u voorstellen aan 

de nieuwe clubkampioenen ….

Marnix en Shanshan!

Met vriendelijke groet, Jessica Dansen

Maandag 18.45 – 19.45 uur Latinmoves

19.45 - 21.00 uur 3e topklas Stijldansen

19.45 – 20.45 uur Bootcamp

21.00 -22.15 uur 7e topklas Stijldansen 

Woensdag 11.15 – 12.15 uur Rollatordansen (3e van de maand)

13.00 – 15.30 uur Vrijdansen Stijldansen (1e en 3e van de maand)

14.00 – 14.30 uur Kidsdance 2-5 jaar

15.00 – 15.45 uur Nijntje beweegprogramma 2-4 jaar

16.00 – 16.45 uur Nijntje beweegprogramma 4-6 jaar

18.45 - 19.45 uur Bootcamp

19.30 – 20.30 uur Zitdansen thuis

19.45 – 21.00 uur 4e Topklas Stijldansen

19.45 – 21.00 uur Stijldansen 2e cursus 

21.00 – 22.15 uur Stijldansen techniek 

donderdag 18.45 – 19.45 uur 5e topklas Stijldansen

18.30 – 19.45 uur Stijldansen 1e cursus  

19.45 – 21.00 uur 10e topklas Stijldansen

19.45 – 21.00 uur Stijldansen 4e cursus 

21.00 – 22.15 uur 8e topklas Stijldansen

21.00 – 22.15 uur Vrijdansen Stijldansen

Vrijdag 09.30 – 10.30 uur Singledansen

13.15 – 14.15 uur Rollatordansen

18.45 – 20.00 uur Stijldansen 3e cursus

20.00 – 21.15 uur Stijldansen 4e cursus 

20.00 – 21.15 uur Stijldansen 1e cursus 

21.15 – 22.30 uur Stijldansen 1e cursus 

zaterdag 9.30 - 10.00 uur KidsDance 2-5 jaar

10.15 – 11.15 uur KidsDance 6-10 jaar

10.15 - 11.15 uur Latinmoves 

13.00 - 16.00 uur Stijldansen wedstrijdtraining

18.45 – 20.00 uur 6e topklas Stijldansen 

20.00 – 22.30 uur Vrijdansen Stijldansen

zondag 12.00 – 13.00 uur Kidsdance streetdance

12.30 – 14.30 uur Vrijdansen rolstoel, rollator (1e van de maand)

15.00 – 16.00 uur Rolstoeldansen

16.00 – 17.00 uur G-dansen

16.30 – 17.30 uur Argentijnse tango 

17.30 – 18.45 uur Stijldansen 4e cursus

18.45 –20.00 uur 2e topklas Stijldansen

20.00 – 21.15 uur 1e topklas Stijldansen

https://www.stijldanseninzoetermeer.nl/agenda/weekend.php

