Nieuwsbrief Just Dance
Bericht <3:
Lieve leerlingen,
Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het deelnemen aan de online lessen de afgelopen weken. Het was
niet het meest ideale maar wat ben ik blij dat ik jullie nog kon zien en we samen konden dansen op deze
manier. Ik ben ontzettend trots op iedereen + er is goed nieuws!!
Nieuws:
We gaan BUITEN DANSEN! Eindelijk zullen wij elkaar weer zien in het echt. En wat kijk ik hier naar uit, net
als jullie. De moeder van Lotte heeft een goede plek gevonden ( super bedankt nogmaals!) en dit is bij de
tennisvereniging. Helaas geldt dit nog niet voor de Aerobicsgroep, maar ik zal hier met hen een oplossing
voor zoeken. De andere groepen zou ik aankomende maandag al live kunnen zien (15 maart). Alleen hangt
dit af van het weer; er is een afdak bij de vereniging maar als het te erg stormt zal de les weer online
worden gegeven via meets. Maar laten we hopen op mooi weer
Ik zal uiterlijk (elke) maandag ochtend laten weten of de lessen online of bij de tennisclub zullen
plaatsvinden.
Hier alle informatie op een rijtje:
Waar: Tennisclub Zevenhuizen, Knibbelweg 18
Wanneer: Aankomende maandag al: 15 maart 2021
Tijden: De tijden blijven hetzelfde maar we stoppen 5 min eerder, om zo goed te kunnen wisselen met de
anderen groepen.
Streetdance Groep 6-8 van 16:15 tot 17:10
Streetdance Groep 3-5 van 17:15 tot 18:10
Dansmix van 18:15 tot 19:10
“spelregels”: De tennisclub gaf aan dat zij liever niet willen dat de ouders het terrein op gaan. Daarom is
de afspraak dat de ouders bij het hek de kinderen afgeven en ze hier ook weer ophalen. Verder hoeven de
kinderen van elkaar geen afstand te houden, alleen ik moet hier op letten.
Extra belangrijke info: Er is bij de tennisclub een EHBO doos en icepacks aanwezig. Er is een toilet en
genoeg plek om je spullen neer te leggen (kleedkamer, onder een afdak, dit bekijken we de dag zelf)
De specifieke plek waar we gaan dansen kijk ik ook op de dag zelf en hangt dit af van het weer. Ik ben er
namelijk nog niet eerder geweest. Ik zal de fijnste ondergrond en beste plek kiezen
Het afmelden of
vragen etc kunnen nog steeds in de groepsapp of prive gesteld worden.
Veel liefs en dansende groet,
Faye Ruiten

M: 0682865314 | E: fayeruiten@live.nl | W: www.ossbefit.nl
Volg ons op Facebook en Instagram: Just Dance Zevenhuizen

