
Beste ouders en leden, 

 

In deze brief kunt u lezen hoe wij de lessen de rest van het seizoen gaan invullen. 

Allereerst willen wij alle ouders, leden en leiding bedanken voor de goede samenwerking en het 
enthousiasme van de afgelopen weken. Wat was het weer genieten om alle leden aan het dansen 
en sporten te zien.   

 

T/m 11 juli lessen  

Normaliter stopt ons dansseizoen eind juni. De maanden juli en augustus worden daarom ook niet in 
rekening gebracht. Omdat wij de gemiste lessen tussen 23 maart en 6 april, zoals afspraak, willen 
compenseren, zullen wij t/m zaterdag 11 juli onze lessen geven. Zoals afgesproken wordt ook op de 
maand juni een korting gegeven van 25% op de contributie. 

 

We blijven buiten dansen 

Van de gemeente Woerden mogen we de maand juni helaas nog niet onze dansstudio gebruiken om 
de danslessen te geven. Zoals u wellicht in de media heeft gelezen is er een kans dat we vanaf 1 juli 
wel weer binnen mogen dansen in onze dansstudio. Om deze stap naar binnen te nemen zouden wij 
een nieuw protocol moeten maken en veel nieuwe maatregelen moeten nemen. Dit zou echter maar 
voor een zeer korte periode zijn en daarnaast is de kans dat dit toch niet door kan gaan zeer groot. 
Wij hebben daarom besloten om t/m 11 juli de lessen buiten te blijven geven. Dit geeft de meeste 
rust en duidelijkheid. De zomervakantie zullen wij gebruiken om onze dansstudio volgens het dan 
geldende protocol klaar te maken voor de start van het nieuwe seizoen in september.  

 

Uitbreiden aanbod  

Graag zouden we alle leden zoveel mogelijk van hun normale lestijd willen aanbieden. Wij willen het 
aanbod vanaf 8 juni daarom ook gaan uitbreiden. We hebben de laatste weken kunnen ervaren hoe 
de lessen buiten gegeven kunnen worden en hebben onze ervaringen goed geëvalueerd. Zo hebben 
wij bijvoorbeeld gemerkt dat het op bepaalde tijdstippen niet wenselijk is om lessen te geven voor 
onze studio in verband met de hitte en het gebrek aan schaduw. We hebben daarom een aantal 
wijzigingen in het rooster aangebracht. Zo zijn een groot deel van de lessen langer en zijn er wat 
tijden gewijzigd. Het nieuwe aanbod van de rest van het seizoen kunt op de volgende pagina lezen.  

 

Wedstrijdgroepen  

Leden die in een wedstrijdgroepen dansen kunnen dus 2 maal per week een les volgen. Voor de t/m 
17 en 18+ groepen betekent dit dus de workout op woensdag en donderdag. De wedstrijdgroepen 
zullen in de week van 6 t/m 11 juli een keer apart met hun eigen groep bij elkaar komen om het 
seizoen af te sluiten. De groepen t/m 10 jaar en t/m 14 jaar gebruiken hier de les op maandag voor. 
De overige groepen regelen dit met hun leiding via de groepsapp.  

Liefs Team DAW  



 

Vanaf maandag 8 juni zal het rooster de rest van het seizoen als volgt zijn: 

 

Rooster 8 juni t/m 11 juli  
 

Maandag   

18.15/19.00 uur  Intermediate en advanced t/m 14  Maureen  

19.15/20.00 uur  Elite t/m 14     Kelly  

 

Dinsdag 

18.15/19.00 uur  Intermediate en advanced t/m 14 Maureen en Kelly  

Advanced t/m 10 jaar, Groep 6/7/8  

19.15/20.00 uur  Elite t/m 14     Maureen en Kelly  

    Voortgezet onderwijs   

Woensdag           

19.00/19.30 uur  selectieleden t/m 17 jaar   Simone 

19.45/20.30 uur  Volwassenen en Selectieleden 18+  Simone  

 

Donderdag         

19.00/19.45 uur  selectieleden t/m 17 jaar  Lorraine  

20.00/20.45 uur   Volwassenen en Selectieleden 18+ Lorraine  

 

Vrijdag  

17.15/18.00 uur   intermediate t/m 10 jaar  Lize  

18.15/19.00 uur  Advanced t/m 10    Lize 

19.15/20.00 uur   Urban  ( beide groepen)  Claudia   

 

Zaterdag  

9.15/9.45 uur   Peuters/kleuters   Maaike en Lize 

10.00/10.30 uur   Peuters/kleuters   Maaike en Lize 



10.45/11.30 uur  Groep 3/4/5 + intermediate t/m 10 jr  Bente en Melissa  


