
 
Nieuwsbrief Just Dance 
 
 
En toen was het seizoen alweer bijna afgelopen… Het voelt alsof we een heel stuk hebben overgeslagen. 
En dat hebben we natuurlijk eigenlijk ook. Begin maart de grote show en toen erna waren we ineens 
genoodzaakt om de lessen stop te zetten. Ik zag mijn leerlingen opeens niet meer en we kregen nooit de 
kans om de show na te praten. Jullie kunnen je vast wel voorstellen dat we mega veel geluk hebben gehad 
met het feit dat de show dit jaar zo vroeg weer gepland stond. Hadden we deze 2 weken later gedaan, dan 
was er dit jaar überhaupt gewoon geen show geweest! Ik had nooit gedacht dat het vervolgens bijna 4 
maanden zou duren voor we weer konden dansen… Gelukkig kreeg ik van iedereen wel te horen nog 
steeds gezond te zijn en dat is het belangrijkste! Ook kreeg ik een aantal leuke reacties op de filmpjes die ik 
stuurde om thuis met mij in beweging te blijven. Toen we eindelijk buiten mochten dansen, was ik 
ontzettend blij om iedereen (of een gedeelte) weer te zien! Dankbaar voor de gastvrijheid van VV 
Groeneweg! En nu, aan het einde van het seizoen, mag ik iedereen nog heel eventjes ontvangen in de 
gymzaal. Jammer dat ik dan nu nog maar zo kort heb, had liever eerder weer willen beginnen, maar het is 
niet anders. We sluiten het seizoen in ieder geval samen en op een mooie, leuke manier af! 
 
Lessen tot de zomervakantie: 
Inmiddels zijn alle groepen eindelijk weer een keer in de gymzaal geweest voor hun ‘normale’ les. De 
lessen worden nu weer op de maandag en donderdag gegeven en iedereen heeft gewoon weer les op de 
oude tijd. Ik was van plan om iets langer door te gaan met de lessen. Bij nader inzien kies ik hier toch niet 
voor, omdat ik merkte dat er toch een hoop nog op vakantie gaan of niet kunnen. Ik wil dan liever gewoon 
met iedereen afsluiten tijdens de laatste les, die dus volgende week is: 
Maandag 13 juli & Donderdag 16 juli 
Na de zomervakantie zullen de lessen weer van start gaan vanaf Maandag 31 augustus.  
LET OP: De Aerobic lessen zullen wel nog doorgaan! Op aanvraag van de dames die geen zomervakantie 
hebben en graag de lessen inhalen. Aerobics is dus ook nog op 20 juli & 27 juli.  
 
Nieuwe seizoen: 
Er zullen een aantal dingetjes veranderen in het nieuwe seizoen. Onder andere de verdeling van de 
groepen/lessen. Teens 1 en Teens 2, die op de donderdag les hebben, worden samengevoegd. Teens 2 is 
een te kleine groep meiden, die vaak niet allemaal kunnen, waardoor lesgeven aan deze groep apart niet 
meer haalbaar wordt. De jongere tienergroep is ook niet zo groot, waardoor het de beste optie werd om 
deze 2 tot 1 Teens groep te maken.  
De turnlessen, die normaal op de maandag voor ons zitten, wilden graag ruilen met de donderdag. Dit 
komt voor ons perfect uit, aangezien we dan eerder kunnen beginnen. Zo zitten alle uren achter elkaar, het 
fijnst als docent i.p.v. verdeeld over 2 dagen. Alle tieners gaan dus weer terug naar de maandag. Alle kids 
en Aerobics blijven dus gewoon op de maandag, echter zullen de tijden iets veranderen: 
 
16.15 – 17.15 uur Streetdance Groep 3 t/m 5 
17.15 – 18.15 uur Streetdance Groep 6 t/m 8 
18.15 – 19.15 uur Dance-Mix Tieners/jong volwassenen 
19.15 – 20.15 uur Aerobics Volwassenen 
 
 
 
 
 



Dan gaat er nog iets veranderen.. Iets wat denk ik niemand had zien aankomen, ook omdat ik dit nu pas 
naar buiten breng. Ik vond het verschrikkelijk in de lessen te moeten zeggen, met pijn in mijn hart. Helaas 
ga ik Just Dance na de zomer verlaten… Ik zal aankomende lessen nog geven, maar daarna stop ik er helaas 
mee. De reden voor mijn vertrek heeft ermee te maken dat ik op andere plekken veel andere, nieuwe uren 
heb aangeboden gekregen. Nieuwe uitdagingen, kansen die ik moest aanpakken nu ze me zo aangereikt 
werden. Ik heb altijd met veel plezier lesgegeven bij Just Dance, ben trots op mijn leerlingen, op de groei 
die ze hebben gemaakt. Ik heb zoveel geleerd door alles wat ik heb mogen doen en hoe ik iets kon 
opbouwen en leiden naar eigen ideeën. Ik ga iedereen dan ook enorm missen, maar moest toch gewoon 
deze stap nemen. Het liefst zou ik alles willen blijven doen, maar dit kan niet. Ik moest keuzes maken, hoe 
moeilijk ook. En geloof me die keuze was zeker niet makkelijk! Wetende dat ik ook nog maar zo kort met ze 
zou hebben om afscheid te nemen, maakte het alleen maar lastiger. Jammer genoeg kon ik dit niet eerder 
communiceren. De uren zijn mij pas laat aangeboden, waardoor mijn besluit ook pas laat vast stond. De 
hele corona tijd maakte het me ook niet makkelijk, doordat ik nog niet met lessen kon beginnen en 
eenmaal wel, ik maar de helft van de leerlingen had of de lessen niet doorgingen. Hoe dan ook wilde ik het 
aan iedereen tegelijk vertellen, persoonlijk, en niet via een mail of waardoor sommigen het van elkaar 
horen behalve van mij. Ik vind het heel heel jammer, maar ik weet dat het ook goed is zo en dat ik de juiste 
keuze heb gemaakt. Ik hoop dat iedereen deze zal begrijpen. We gaan met z’n allen gezellig afsluiten en ik 
zou het dan ook fijn vinden als iedereen er in de laatste les bij kan zijn. Daarnaast: ik ben niet zomaar 
ineens van de aardbodem verdwenen! Ik zal zeker af en toe aan het begin nog even langskomen om de 
nieuwe docent wegwijs te maken of als er vragen zijn. Als er wat is of als ik even m’n groepjes wil zien, 
woon ik niet ver weg en natuurlijk ben ik er gewoon bij met de show! 
 
Er komt dus een nieuwe docent die na de zomer mijn lessen zal overnemen. Dit is een hele leuke, jonge 
meid: Faye Ruiten. Zij is net afgestudeerd aan een dansopleiding in Utrecht en heeft nu haar diploma als 
dansdocent. Faye is heel enthousiast, houdt van lesgeven en is ook echt leuk met kinderen! Ik weet zeker 
dat zij een lieve, goede docent zal zijn voor mijn leerlingen! Volgende week, in de laatste lessen zal Faye 
komen kijken om kennis te maken met de groepen en om een beetje een idee van de lessen te krijgen.  
 
Afscheid: 
Ik wil nog een leuke afsluiting met iedereen voor ik weg ga en dus heb ik een zaterdag gepland waarop ik 
dit met de streetdance kids zal doen. Ik zou het leuk vinden als hun op zaterdag 18 juli van 16.00 tot 17.00 
aanwezig kunnen zijn in de gymzaal! We gaan dan leuke dingen doen met elkaar, er een leuke laatste 
‘afscheidsles’ van maken en de laatste 10 minuutjes nodig ik dan alle ouders van deze kids uit om te komen 
kijken naar hun dans die zij buiten of nog tijdens de binnenlessen hebben geoefend! Een soort mini-
optreden om leuk af te sluiten met mij en met elkaar. Mocht uw kind er niet op zaterdag bij kunnen zijn, 
dan hoop ik dat ze er dan wel nog maandag kan zijn zodat ik toch de mogelijkheid heb gehad om van 
iedereen nog even afscheid te nemen!  
Met de Aerobic dames en de 2 Teens groepen spreek ik apart een ander moment af om afscheid te nemen 
en gezellig het seizoen af te sluiten.  
 
Zo, dat was nogal een hoop. Ik wil iedereen alvast bedanken voor de enthousiasme, energie in de lessen en 
gezelligheid! Ik heb 3 mega fijne jaren gehad bij Just Dance en ik had de leukste groepjes!  
Mochten er nog vragen zijn over het nieuwe seizoen of over 18 juli dan weten jullie me te vinden! 
 
Namens het bestuur van OSS BeFit 
 
Liefs, 
Manouk Heemskerk 
Just Dance 
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Volg ons ook op Facebook en Instagram! Just Dance Zevenhuizen 
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