
Beste ouders/ verzorgers en leerlingen,  
 
We hebben leuk nieuws! Jumbo Koornneef supermarkten heeft ons benaderd om een 
lokale plaatjesactie te starten waarin onze eigen leden plaatjes kunnen sparen van de 
groepen t/m ongeveer 15 jaar, docenten, voorstellingen en nog veel meer. 
 
Wij vinden het een superleuke actie en hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij. 
Maar, opgelet: rondom de AVG wet- en regelgeving is het volgende verplicht: 
Iedereen die op een foto in ons verzamelalbum staat moet toestemming geven om 
zich te laten fotograferen en/ of van een foto een plaatje te laten maken. Zonder 
toestemming van de ouders/ verzorgers mogen wij de leerlingen niet op de foto zetten, 
dit zou natuurlijk voor de leerling zelf heel erg jammer zijn.  
 
Het is noodzakelijk dat deze toestemming zo snel mogelijk wordt gegeven, uiterlijk 14 september 
maar het liefste vandaag. 
 
Via deze link kan er gemakkelijk toestemming worden gegeven, het kost maximaal 2 minuten tijd: 
https://myclubstore.nl/mcsdcm/consent/DansCreatie 
 
De link is ook te vinden op onze website www.danscreatie.nl. Klik op het woord ‘informatie’, niet op het 
scrolldown menu. Klik daarna op ‘Jumbo Spaaractie’.  
 
Er wordt gevraagd naar ‘naam team’, vul hier in: lesdag, lestijd en docent.  
 
Ben je een nieuwe leerling bij Dans Creatie? Zorg dan dat het inschrijfformulier zo snel mogelijk wordt 
ingeleverd zodat wij de gegevens van de leerling hebben.  
 
In het schema hieronder is te zien op welke dag de foto’s worden gemaakt. Stel de les is op maandag in 
Wateringen, wordt de foto op maandag 21 september gemaakt. De lestijd van de groep maakt niet uit.  
 

Lesdag: Locatie: Foto dag: 

Woensdag  Wateringen Woensdag 16 september 

Donderdag Wateringen Donderdag 17 september 

Vrijdag  Wateringen Vrijdag 18 september 

Zaterdag  Wateringen Zaterdag 19 september 

Zondag  Wateringen Zondag 20 september 

Maandag Wateringen Maandag 21 september 

Dinsdag Wateringen Dinsdag 22 september 

 

Lesdag: Locatie: Foto dag: 

Zaterdag  Naaldwijk Zaterdag 12 september 

Maandag Naaldwijk Maandag 14 september  

Dinsdag Naaldwijk Dinsdag 15 september 

Woensdag  Naaldwijk Woensdag 16 september 

Donderdag  Naaldwijk Donderdag 17 september 

Vrijdag  Naaldwijk Vrijdag 18 september 

 

Overig: Locatie: Foto dag: 

Talentenklassen Wateringen Zaterdag 12 september 

 
Voor de leerlingen: trek voor de foto je mooiste danskleding aan en doe ook je haar zoals de voorschriften 
volgens het reglement op onze site.   
 
Wij hebben er zin in!  
 
Met vriendelijke groet, 
Dans Creatie 

https://myclubstore.nl/mcsdcm/consent/DansCreatie
http://www.danscreatie.nl/

