
 
Ik hoop dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad! Nog een week en dan gaat het 
nieuwe seizoen weer van start. De voorbereidingen zijn alweer even in volle gang. De 
locaties waar we dit seizoen gebruik van gaan maken zijn: 
 

• Basisschool OBS De Uilenbrink 
Melisselaar 1 
5467 BM Veghel  
 

• Sportstudio van Dijk 
Heuvel 11 
5463 XB Veghel  

 
In de school moet de spiegelwand nog geplaatst worden, maar ik ben heel blij dat we in het 
mooie nieuwe pand van de school terecht kunnen. Tot en met de herfstvakantie zijn de 
middaglessen bij de sportschool en de avondlessen bij De Uilenbrink. We zijn nog met 
meerdere partijen druk in overleg of er ook een aantal middaglessen op school gegeven 
kunnen worden. Het kan dus zijn dat er na de herfstvakantie kleine wijzigingen in het rooster 
gaan plaats vinden.  Dit seizoen staan er weer leuke activiteiten op het programma: shows, 
wedstrijden, de eerste leerlingen die op spitzen mogen gaan dansen, dansdagen etc.   
  
Voor vragen en informatie over het nieuwe seizoen ben ik dinsdag 31 augustus tussen 14.00 
uur en 16.00 uur en woensdag 1 augustus tussen 10.00 uur en 12.00 uur telefonisch 
bereikbaar op telefoonnummer: 06-53 59 14 36. Een mailtje sturen kan natuurlijk ook. Graag 
naar danscreatieveghel@gmail.com.   
  
Auditie wedstrijdgroepen  
Dit seizoen mag iedereen weer auditie komen doen voor de twee wedstrijdgroepen. Ook de 
leerlingen die het afgelopen jaar in de wedstrijdgroepen dansten, zullen weer opnieuw 
auditie moeten doen.  
 
Datum  : vrijdag 3 september   
Auditie 1 : 17:00-18:00 uur 7 t/m 14 jaar 
Auditie 2 : 18:30-19:30 uur 11 t/m 18 jaar 
Locatie : Sportstudio van Dijk   
  
Graag aanmelden voor de auditie op: danscreatieveghel@gmail.com  De uitslag krijgen jullie 
allemaal het weekend via de mail. Mocht je auditie willen doen maar ben je nog op vakantie 
stuur dan even een mailtje.   
 
Spitzen les 
Een aantal leerlingen van de maandag 18.30 uur klassiek ballet mogen dit jaar op spitzen 
gaan dansen. Tot en met de herfstvakantie zullen wij de voeten extra gaan trainen. In 
november zal er worden gekeken welke leerlingen er klaar voor zijn. In december zullen we 
gezamenlijk de spitzen gaan kopen/laten aanmeten en in januari mogen ze dan eindelijk 
aan!  
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Vragen beantwoorden 
Vanaf 6 september ben ik elke woensdag van 10.45-11.30 uur bij Sportstudio van Dijk om 
vragen te beantwoorden of een kijkje te geven in de studio's. Op vrijdag ben ik van 19.00-
20.00 uur telefonisch bereikbaar op 06-53591436.  Zijn er vragen over betalingen kan je 
mailen naar: administratie@danscreatie.nl 
 
Vakanties 
Herfstvakantie: 25 oktober 2021 t/m 31 oktober 2021  
Kerstvakantie: 24 december 2021 t/m 9 januari 2022  
  
Regels 

• Ouders/verzorgers kunnen niet mee naar binnen en blijven buiten. (Met uitzondering 
van de ouders van de jongste leerlingen (t/m 8 jaar) die voor het eerst komen. De 
eerste keer mag er één ouder/verzorger met de nieuwe leerling mee naar binnen.) Bij 
sportstudio van Dijk is er wel mogelijkheid om beneden iets te blijven drinken.   

• Leerlingen worden 5 minuten voor aanvang van de les verwacht en mogen zelf naar 
binnen komen. Voor jongere leerlingen is er een docent of hulpje die hun ontvangt.   

• Danskleding is verplicht. Zie het reglement wat je aan moet op www.danscreatie.nl . 
Doe je spullen zoveel mogelijk thuis al aan! Ouders zet in de dansschoenen de naam 
van de leerling! Ze moeten deze zelf aan en uit doen en ze zijn allemaal roze of zwart 
(uiteraard worden ze geholpen als ze klein zijn). Sieraden zijn af en de haren zijn 
vast. Bij klassiek haren graag in een knot.  

  
Corona   
Als je erg verkouden bent of niet lekker bent blijf je thuis. Wij zijn geen school en daarom is 
het minder erg als je hierdoor soms een les mist. Als je weer fit ben mag je gewoon de les 
inhalen bij een andere groep. Bij twijfel overleg je met de docent.   
 
App groepen   
Naast de mail werken wij met app groepen. Dit is handig om zo snel mogelijk informatie naar 
de leerlingen en/of ouders toe te krijgen. Ook is het leuk om filmpjes en foto's hierin te delen. 
Heb je een les gemist dan kan je toch je dans oefenen en ouders/verzorgers kunnen zo ook 
een kijkje nemen in de les. Wij gaan de komende weken proberen de app groepen op orde 
te krijgen. Jullie helpen ons door de groep te verlaten als je er niet meer inzit en een bericht 
te sturen in de Dans Creatie app als je naar een andere groep bent gegaan. Graag gelijk met 
de juiste groep erbij zoals het op de website staat vermeld. Sta je er helemaal niet in, stuur 
dan een mail naar danscreatieveghel@gmail.com en wij voegen je toe in de groep.  
  
Ik hoop jullie allemaal weer heel snel te zien!  
 
Liefs Daisy   
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Lesrooster 2021-2022   
 
Maandag   
Sportstudio van Dijk:  
15.00-16.00uur  4 – 6 jaar  klassiek ballet  (was 15:45 uur) 
16.00-17.00uur  7 - 10 jaar  klassiek ballet  (was 16:45 uur) 
Basisschool De Uilenbrink:  
18.30-19.30uur  11 - 16 jaar  klassiek ballet  (was 18:15 uur) 
19.30-20.30uur  11 - 16 jaar  modern/jazz   (was 19:15 uur) 
20.30-21.30uur  16+   modern/jazz   (was 20:15 uur) 
  
Dinsdag   
Sportstudio van Dijk:  
15.00-16.00uur  3 - 5 jaar  kidsdance   (was 15:30 uur) 
16.00-17.00uur  7 - 10 jaar  urban/hip hop   (was 16:30 uur) 
17.00-18.00uur  8 - 12jaar  klassiek ballet  (was 17:30 uur)  
Basisschool De Uilenbrink:  
18.30-19.30uur  11 – 15 jaar  urban/hip hop  (was 18:45 uur)  
19.30-20.30uur  volw.   dans en conditie  (was 20:30 uur) 
20.30-21.30uur*  volw.   bootcamp (buiten)  (nieuw) 
  
Woensdag  
Sportstudio van Dijk:  
10.00-10.45uur  1,5 – 3 jaar  peuterdans   (was 10:15 uur) 
  
Donderdag  
Sportstudio van Dijk:  
15.00-16.00uur  7 – 14 jaar  wedstrijdgroep kl.  (was 15:45 uur) 
16.00-17.00uur  7 – 12 jaar  modern/jazz   (was 16:45 uur) 
17.00-18.00uur  9 – 12 jaar  hip hop   (was 18:15 uur) 
Basisschool De Uilenbrink:   
18.30-19.30uur  13 – 17 jaar  urban/hip hop   (was 19:15 uur) 
19.30-20.30uur  18+   urban/hip hop   (was 20:15 uur) 
20.30-21.30uur  volw.   dans en conditie   (was 21:15 uur) 
  
Vrijdag   
Sportstudio van Dijk:  
11.00-11.45uur*  1,5 - 3 jaar peuterdans   
15.00-16.00uur*  3 – 5 jaar  klassiek    (nieuw) 
16.00-17.00uur*  6 - 9 jaar  hip hop    (nieuw) 
17.00-18.00uur  12+   wedstrijdgroep gr.  (was di 19:45 uur) 
  
* deze lessen starten bij genoeg aanmeldingen  
 


