
 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,  

Op maandag 31 augustus starten de lessen weer! Het Dans Creatie team heeft er 
weer zin in en staat te popelen om te beginnen met de lessen. 
 
Zoals iedereen weet is het Coronavirus nog niet weg en is er nog steeds een hoop 
onzeker. In de paar weken dat Dans Creatie dicht is geweest, heb ik goed kunnen 
nadenken wat ik zal gaan doen. Ik vind het belangrijk dat we blijven kijken naar welke 
mogelijkheden er zijn en niet naar wat we niet kunnen.  
 
Daarnaast is het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt bij Dans Creatie. Die 
veiligheid moet er zoveel mogelijk zijn zonder dat de leerlingen hiervan last hebben. 
Laat de kinderen vooral kinderen zijn en laat ze heerlijk dansen.  
 
Gelukkig heb ik vorig seizoen kunnen zien dat alle leerlingen heel makkelijk 
schakelden naar het buiten dansen, maar ook naar het alleen naar binnen gaan. 
Voor het nieuwe seizoen heb ik regels opgesteld, die weer wat vragen van het 
aanpassingsvermogen van de leerlingen, maar ook van de ouders. Gelet op de 
ervaringen van vorig seizoen heb ik er vertrouwen in dat de leerlingen ook nu weer 
snel zullen schakelen en reken ik op uw medewerking als ouder/verzorger. 
 
In de afgelopen weken zijn al onze studio’s grondig gereinigd. Al onze luchtsystemen 

zijn schoon, gecontroleerd en goedgekeurd. Wij blijven ook (waar mogelijk) alle 

ramen openhouden tijdens de lessen, zodat de zalen optimaal geventileerd zijn. Bij 

kouder weer raden wij aan om te zorgen voor warmere danskleding. 

Tot eind van dit jaar (2020) gelden in ieder geval de volgende regels: 
 

• Leerlingen komen alleen naar de les als ze zich fit voelen. 
(Bij twijfel checkt de docent via een hoofdthermometer de temperatuur van de 

leerling); 

• Alle leerlingen ontsmetten hun handen bij binnenkomst in de dansstudio; 

 

• Ouders/verzorgers kunnen niet mee naar binnen en blijven buiten. 

(met uitzondering van de ouders van de jongste leerlingen die voor de eerste 

keer komen. Zij mogen de eerste keer mee naar binnen om hun kind weg te 

brengen);  

  



 

 

• De ouders van de peuters mogen mee naar binnen om de peuters om te 

kleden. (helaas kan u niet blijven); 

• Leerlingen worden 5 minuten voor aanvang van de les ontvangen door hun 
docent. Het is belangrijk dat je er op tijd bent; 

 
Wateringen:  
Leerlingen die les hebben in studio 1 en 2 worden gebracht en gehaald bij de 
ingang van Dans Creatie. 
Leerlingen die les hebben in studio 3 les worden gebracht en gehaald bij de 
hoofdingang van de school (de vier deuren bij de parkeerplaats). 
 
Naaldwijk:  
Leerlingen verzamelen voor de poort bij de ijssalon. De docent komt naar 
buiten om jullie daar op te halen. 
 

• Alle leerlingen hebben hun danskleding al aan, alleen jassen uit en schoenen 
wisselen. Voor de jongere leerlingen zijn er genoeg hulpjes om te helpen bij 
het wisselen van de schoenen. Het is wel belangrijk dat iedereen op tijd 
aanwezig is; 

 

• Leerlingen die gelijk uit school komen en zich bij ons moeten omkleden 
moeten zich aanmelden via info@danscreatie.nl waarbij we de mogelijkheden 
en regels zullen bespreken. 

 

• Leerlingen die een dubbel lesuur hebben en willen wachten binnen Dans 
Creatie (max 60 min) moeten zich aanmelden via info@danscreatie.nl waarbij 
we de mogelijkheden en regels zullen bespreken.  

 

• Danskleding is in verband met de hygiëne verplicht en schoenen waar buiten 
op gelopen is zijn niet toegestaan! 

 

• De enige volwassenen (21 jaar en ouder) die Dans Creatie betreden is het 
personeel van Dans Creatie. 
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Leerlingen 18 jaar en ouder 
Alle oudere leerlingen die in een groep zitten die groter is dan 10 personen en waar 
meer dan 30% boven de 18 jaar is krijgen de komende periode les in een speciale 
tent die wij in de eerste week van september gaan bouwen op het grasveld van het 
zwembad. We gaan zorgen voor een mooie studio met dansvloer en spiegels die we 
volledig aan meerdere kanten kunnen openen. Uiteraard danskleding aanpassen aan 
de temperatuur. 
 
De volgende lessen starten daarom in de tweede week van september in de tent op 
het terrein van Zwembad De Waterman: 
 

• Maandag 19:30 uur zaal 1 Elise 

• Maandag 20:30 uur zaal 1 Elise 
 

• Dinsdag 20:00 uur zaal 3 Jeroen 
 

• Woensdag 19:30 uur zaal 3 Meyline 

• Woensdag 20:30 uur zaal 3 Marjon 
 

• Donderdag 19:30 uur zaal 3 Renee 

• Donderdag 20:30 uur zaal 1 Elise 
 
Nieuwe lessen seizoen 2020-2021 
Dit seizoen starten er aantal nieuwe leuke lessen. Heb je interesse of wil je een 
gratis proefles doen, stuur een mailtje naar info@danscreatie.nl. 
 
Wateringen 
 

• Dinsdag  20:15 uur  Modern 13-16 jaar zaal 2  Lizzy 

• Woensdag 20:30 uur Urban  15-19 jaar zaal 1  Meyline 

• Donderdag 16:30 uur Urban  6-8 jaar zaal 2  Marjon 

• Donderdag 17:30 uur Modern 8-10 jaar zaal 2  Lizzy 

• Vrijdag 19:45 uur Jazz  14-18 jaar zaal 1  Esther 

• Zondag 10:15 uur Klassiek 8-12 jaar zaal 1  Jasey 
 
Naaldwijk 
 

• Dinsdag 16:30 uur Urban  6-8 jaar Nld  Marjon 

• Donderdag 15:30 uur Klassiek 6-8 jaar Nld  Esther 

• Vrijdag 19:00 uur Urban  6-8 jaar Nld  Lani 
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Dans Creatie en evenementen 
Dit seizoen gaan we weer ons uiterste best doen om veel leuke evenementen te 
verzorgen binnen de mogelijkheden die we hebben. Dat we anders moeten gaan 
denken en dingen anders moeten gaan regelen, daar zijn we ons natuurlijk van 
bewust. Uiteraard hoop ik natuurlijk ook op uw begrip en medewerking. 
 
Zo zullen we heel veel kleine voorstellingen geven in november en december waar 
de meeste leerlingen aan mee zullen doen. De groepen mogen meerdere keren 
optreden zodat er meerdere malen kleine groepjes publiek kunnen komen kijken. 
Uiteraard volgt de volledige informatie nog. 
 
Extra’s 
Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we een mooie tent gekocht waar 
de grote groepen oudere leerlingen les krijgen. 
Iedereen begrijpt dat een grote tent met dansvloer en spiegels extra kosten met zich 
meebrengt.  
 
Om de kosten van onze nieuwe tijdelijke buitenlocatie een beetje terug te verdienen, 
maar ook omdat we een prachtige extra ruimte hebben waar we veel mensen 
gelukkig mee kunnen maken gaan we hier verschillende evenementen organiseren. 
Het wordt een locatie waar we naast de danslessen ook veilig en coronaproef de 
volgende evenementen kunnen verzorgen: 
 

• Sportlessen 

• Sportlessen ouderen 

• Mini-voorstellingen  

• Kinderfeestjes  

• Dansfeestjes 

• Workshops voor bijv. vrijgezellenfeestjes 
 
Mochten jullie interesse hebben, stuur een mailtje naar info@danscreatie.nl 
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Dans Creatie plakboek 
In de derde week van september gaan alle groepen (t/m 14 jaar) op de foto voor een 
fantastisch Dans Creatie spaarboek. Denk aan de kledingvoorschriften. Leerlingen 
kunnen vanaf half november de plaatjes sparen bij Jumbo Koornneef. Deze leuke 
actie hebben we in 2015 ook gehad en was zeer succesvol. Wij zullen op korte 
termijn om uw toestemming vragen, want zonder toestemming kan de leerling helaas 
niet op de foto in het plakboek. Zodra er meer informatie is, brengen wij jullie op de 
hoogte. 
 
We hebben er weer zin om aan nieuw gezellig dansseizoen te beginnen en hopen 
jullie allemaal weer te zien in de lessen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het Dans Creatie team 
 
 
Annemieke Wagenaar 


