
                                                                                                                      

 Beste jeugdleden t/m 17 jaar en ouders. 

 

Na goed overleg met de gemeente Goes en het Omnium hebben wij de beslissing genomen om weer met 

buiten lessen te starten. 

We mogen lessen gaan geven voor leden tot en met 17 jaar, maar aangezien het nog steeds vroeg donker is 

en op het einde van de dag de temperatuur flink daalt,  is onze keuze gevallen op de volgende tijdelijke 

optie. 

Er zijn drie dagdelen dat er lessen worden verzorgd,  als je normaal 1 les in de week volgt mag je 1 van de 

onderstaande uren komen, volg je normaal meerdere uren per week dan mag je het aantal ingeschreven 

lessen komen volgen. 

Locatie: achterkant Omnium en Camping Omnium. 

Bij grote belangstelling zullen  er meerdere docenten aanwezig zijn en zal er in meerdere groepen worden 

lesgegeven. 

We gaan er super gezellige lessen van maken, het is belangrijk dat iedereen weer lekker kan bewegen en 

dansen. 

Kleding: 

Wij vragen met nadruk om jezelf goed aan te kleden, eigen warme kleding en schoenen aan te doen. 

Thermo kleding is een aanbeveling. 

Toiletten zijn gesloten, ouders zorg dat de kids voor de les thuis naar het toilet gaan. 

Tevens vragen wij de ouders het breng en haal schema zoals bij de  Lock down in het voorjaar weer op te 

pakken. 

- Kinderen afzetten en ophalen achterkant Omnium. 

- Het is niet toegestaan dat ouders blijven kijken. 

- Uw kind zal daar worden opgewacht door een crew medewerker en  ook daar weer na de les worden  

teruggebracht. 

- De lessen gaan alleen door met droog weer. Bij regen en sneeuw zijn er geen lessen. Het risico op blessures 

is dan veel te groot! 

- Na de les is het de bedoeling dat leerlingen vanaf 13  jaar 1 ½  meter afstand van elkaar in acht houden. 

- Dit geld ook voor de ouders die hun kinderen komen ophalen. 

We zijn er blij dat we op deze manier weer wat kunnen gaan doen voor onze dansers. 



P.S: mocht de belangstelling voor de lessen buiten erg groot zijn, worden de uren uitgebreid. 

In de voorjaarsvakantie zullen de lessen ook doorgaan volgens onderstaand rooster. 

 

Tijdelijk lesrooster buiten  ( Start vanaf week 6 ). 

Dit rooster kan de aankomende weken nog aangepast worden. 

 

Woensdag middag   

14.30u tot 15.15u speciaal uur voor jongste groepen van juf Mandy 

                                  (die normaal donderdag les hebben) 

14.30 u tot 15.15 u  Streetdance   7+     

  

15.30u tot 16.15u   Streetdance 7+   

15.30u tot 16.15u   Streetdance 10 t/m 15  

 

Zaterdagochtend 

11.00u tot 11.45u  Modern alle leeftijden 

11.00u tot 11.45u  Streetdance 7+ 

11.00u tot 11.45u  Streetdance  12+ 

 

12.00u tot 12.45u Demoteams 

12.00u tot 12.45u  Streetdance 6+ 

12.00u tot 12.45u   Streetdance 10+ 

 

Zondagochtend 

11.00u tot 11.45u  Streetdance 7+ 

11.00u tot 11.45u  Streetdance 11+ 

 

12.00u tot 12.45u Streetdance 8+ 

12.00u tot 12.45u  Streetdance 12+ 

 



 

                      Info over doorgaan lessen: 

Op Woensdag nemen we om 12.30 u de beslissing of de les doorgaat i.v.m. het weer. 

Op zaterdag en zondag zal dit om 10.00u zijn.  

Deze info is te vinden op onze site bij kopje nieuwste info. www.bodyactiongoes.nl 

U hoeft dus zelf geen screenshots met weer overzicht te sturen. 

Wij nemen  iedere lesdag een serieuze en wel overwogen beslissing.   

 

Wij hebben er zin in.    Mandy en Dianne. 

 

 

Korting actie in samenwerking met 

D&M Dancewear 
 

                 Wij danken u als ouders voor het trouw blijven aan onze Dansschool. 

Daarom hebben wij afgelopen week een goed gesprek gehad met D&M Dancewear onze kledingpartner. 

Wij hebben kunnen regelen dat vanaf heden tot en met 28 Februari 2021 alle leden korting krijgen op de 

kleding en accessoires collectie van Body Action Goes. 

15 % korting op kleding: Hoody, Legging, joggingbroek, etc. 

10% korting op accessoires: Muts, Sjaal, sokken, bidon etc. 

                    (Met uitzondering van de kleding pakketten, danssneakers) 

 

 

http://www.bodyactiongoes.nl/

