
 

Extra nieuwsbrief Coronavirus   
Door de extra maatregelen die gisteren zijn aangekondigd door de overheid sluit Dans 

Creatie haar deuren tot en met 6 april. Een maatregel die niet leuk is, maar uiteraard staat de 

gezondheid van onze leerlingen, ouders/verzorgers en docenten voorop.  

Dans Creatie zou Dans Creatie niet zijn als we niet gelijk met het team om de tafel zijn gaan 
zitten om de gevolgen van deze maatregelen in kaart te brengen en te zoeken naar leuke en 
goede oplossingen. Uiteraard met de kennis van nu, want niemand kan de toekomst 
voorspellen. Voor nu gaan we het onderstaande doen. 
 
Online lessen 
Vanaf vandaag gaan wij de lessen zoveel mogelijk online aanbieden. Het docententeam is 
nu hard aan het werk om dit mogelijk te maken. Op ons YouTube-kanaal verschijnen er 
filmpjes, zodat de leerlingen toch thuis lekker kunnen blijven bewegen en toch gewoon de 
dansjes verder kunnen oefenen.   
Op Spotify is de afspeellijst van de shows ‘Tropical Island’ te vinden onder de naam DC-
Shows-2020. De link is te vinden op onze Facebookpagina en in de begeleidende mail van 
deze extra nieuwsbrief. 
 
Inhalen gemiste lessen 
Het geven van online lessen is een leuke en gezellige kortetermijnoplossing. Uiteraard 
hebben we met het team ook gezocht naar oplossingen om de gemiste lessen in de 
toekomst in te kunnen halen. Ook dat is gelukt. In tegenstelling tot wat jullie van ons gewend 
zijn is Dans Creatie gewoon geopend op de volgende dagen: 
 

- 12 en 13 april 2020 (Pasen) 
- 27 april 2020 tot en met 10 mei 2020 (Meivakantie) dus ook open op 4 en 5 mei 
- 21 mei 2020 (Hemelvaart) 
- 31 mei en 1 juni 2020 (Pinksteren) 

 
Het overgrote deel van de gemiste lessen is hiermee gecompenseerd. Dit is het beste wat op 
dit moment haalbaar is en vragen jullie begrip hiervoor.  
 
Voorstellingen ‘Begin de dag met een dansje’ en ‘Presentatie Talentenklassen’ 5 april  
De voorstellingen op 5 april (2 x ‘Begin de dag met een Dansje’) en de ‘Presentatie van de 

Talentenklassen’ gaan niet door. De meeste van jullie hadden al een kaartje gekocht voor 

deze voorstellingen. Het geld van de kaartjes wordt aan via het WestlandTheater De Naald 

aan jullie teruggestort. Zoals jullie zullen begrijpen heeft het theater het nu heel druk met het 

verzetten van vele voorstellingen. Wij vragen jullie dan ook om geduld en vertrouwen dat 

zodra het mogelijk is, jullie het geld van de kaartjes teruggestort zullen krijgen. 

  



 
De voorstellingen ‘Begin de Dag met en dansje’ gaan we dit seizoen zeker nog doen, maar 

in een kleinere vorm en met een andere groepsindeling. Alleen de allerjongste kinderen die 

niet meedansen in de juni voorstelling doen mee aan de voorstelling in kleinere vorm. Het 

gaat om de volgende groepen: 

• Woensdag 09:15 uur Elise 

• Woensdag 10:00 uur Elise 

• Woensdag 10:45 uur Elise 

• Vrijdag 09:15 uur Elise 

• Vrijdag 10:00 uur Elise 

• Vrijdag 10:45 uur Elise 

• Zaterdag 08:30 uur Naaldwijk Désiree 

• Zondag 09:30 uur Esther 

• Zondag 10:15 uur Esther 
 
De andere groepen die extra mee zouden dansen, doen dit seizoen niet meer mee. Het gaat 
om de volgende groepen: 
 

• Dinsdag 17:00 uur Naaldwijk Renee 

• Dinsdag 18:15 uur Naaldwijk Renee 

• Woensdag 14:00 uur Elise 

• Woensdag 17:00 uur Elise 

• Woensdag 18:00 uur Naaldwijk Renee 
 
Deze groepen dansen ook mee in de juni voorstellingen ‘Tropical Island’. Volgend seizoen 
(2020-2021) mogen deze groepen dan sowieso weer extra meedoen aan de voorstelling 
‘Begin de dag met een dansje’ 
 
De ‘Presentatie van de Talentenklassen’ moeten wij helaas doorschuiven naar het volgende 

seizoen. Wij hebben op dit moment geen mogelijkheid om dit nog in te passen in de 

planning. Ook deze groepen ontvangen hierover nog apart bericht. 

Auditie Talentenklassen op 28 maart 2020 gaat niet door 
De auditie voor de Talentenklassen op 28 maart gaat niet door. Zodra wij een nieuwe datum 
hebben, laten wij dat weten. 
 
Kaartverkoop ‘Tropical Island’ 
De kaartverkoop voor de voorstellingen ‘Tropical Island’ start pas als wij definitief bericht 

hebben ontvangen van het WestlandTheater De Naald dat de voorstellingen doorgaan. 

Zodra dit duidelijk is, ontvangen jullie bericht van ons. 

 

 



 
Dit was het voor nu. Wij als team denken dat we leuke, gezellige en passende oplossingen 

hebben gevonden voor onze leerlingen. Nogmaals, we vragen ook een beetje begrip van 

jullie kant voor de oplossingen die wij nu kiezen in deze unieke situatie.  

Zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen.  
 
Met vriendelijke groet, 
ook namens het docententeam 
 
 
Annemieke Wagenaar 
 

 


