
 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,  

Op woensdag 1 september starten de lessen weer! Het Dans Creatie team staat te 

popelen om weer te beginnen. We hebben er zin in om weer te gaan dansen in onze 

prachtige studio’s. Weer lekker binnen dansen. Het rooster 2021-2022 met de 

lestijden is te vinden op onze website www.danscreatie.nl, onder het kopje 

lesrooster. 

Ook al mogen en kunnen we langzaam maar zeker steeds meer, het coronavirus is 

nog niet weg. Daarom zijn er ook aan de start van dit seizoen enkele regels. Lees 

deze regels goed door. Wij vragen om jullie medewerking en begrip voor deze 

regels.  

Het gaat om de volgende 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.);  

• 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. Het is belangrijk dat leerling er op tijd is. Tijdens de lessen gaan 
de deuren op slot.  
 
Wateringen:  
Leerlingen die les hebben in studio 1 en 2 gaan via de hoofdingang van Dans 
Creatie naar binnen. 
Leerlingen die les hebben in studio 3 les gaan naar binnen via de hoofdingang 
van de school (de vier deuren bij de parkeerplaats). Is de deur dicht omdat je 
te laat bent, bel je aan bij de hoofdingang van Dans Creatie 
 
Naaldwijk:  
Leerlingen mogen 5 min voor aanvang naar binnen de deur is dan open. 
Tussen de lessen is de deur gesloten. Ben je te laat en is de deur dicht, klop 
dan even tegen het raam. 
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• Danskleding is verplicht. Zie het reglement wat je aan moet. 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.  

 

• Na de les is het bedoeling dat iedereen zo snel mogelijk vertrekt. Mits je een 
dubbel lesuur hebt met een tussenuur, dan mogen leerlingen bij Dans Creatie 
blijven wachten. 

 
Ventileren blijft belangrijk. In de studio’s blijven wij dan ook (waar mogelijk) de ramen 
openhouden tijdens de lessen. Bij kouder weer raden wij aan om te zorgen voor 
warmere danskleding. 
 
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 info@danscreatie.nl en wij voegen je toe in 
de groep. 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens het Dans Creatie Team 
 
 
 
Annemieke Wagenaar 
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