
                                                                              
  

Extra Lessen – inhaal lesdag – Dans vakantie 

 

We zijn weer aan het dansen! 

 

We zijn nu al weer enkele weken aan het dansen op de camping bij het Omnium. 

Wat voor iedereen in het begin erg wennen was, is nu alles weer normaal. 

Normaal tussen aanhalingstekens, het nieuwe normaal zoals het in de volksmond heet. 

Het gaat erg goed en iedereen doet alle mogelijke moeite om alles tot een goed resultaat te brengen. 

Zoals altijd, samen staan we sterk.  

Bij deze willen wij ook alle ouders bedanken voor de geweldige support van Body Action Goes. 

Wij zijn jullie erg dankbaar voor het vertrouwen wat jullie in ons hadden en nog steeds hebben. 

 

 

Daarom het volgende, extra lessen volgen: 

We hebben 5 lesweken in te halen, we willen dit op de volgende manier gaan aanpakken. 

Onbeperkt dansen. 

Vanaf  2 juni tot de zomervakantie mogen alle  betalende leerlingen onbeperkt komen sporten. 

Dit is de manier om ook eens bij een andere groep aan te sluiten en deze les te proberen. 

Of je vanaf nu 3 uur komt dansen of 10 uur alles mag, je mag ook best wel eens naar de body-fit en 

dance- fit lessen komen en neem dan je mama of oma of buurvrouw gezellig mee, zij kunnen dan een 

proefles volgen. 

Je hoeft je zelf niet op te geven voor deze lessen je kan komen wanneer het jouw uit komt. 

We hebben iedere dag voldoende docenten aanwezig om dit op te vangen. 

Vanaf 1 juli mogen we officieel weer in de danszalen, daar hebben wij niet voor gekozen, en in overleg 

met het Omnium besloten dat we de laatste twee weken voor de vakantie de lessen verzorgen in een 

grote hal in het Omnium (dit als over gangs fase). 

 

 



Inhaal lesdag (dansdag). 

27 Juni stond onze showcase gepland deze kan niet doorgaan. 

Vandaar dat we er voor hebben gekozen om die dag op de camping een dansdag te doen. 

In 1 dag 6 lessen volgen. 

Verdere info volgt later en we hopen dat jullie gezellig komen. 

Bespreek het thuis even, en geef je op voor deze dag bij Dianne. 

 

Zij zal vanaf aankomende week de namen noteren van alle deelnemers. 

 

 

Dans vakantie. 

Tevens hebben we erg goed nieuws over ons Zomer danskamp. 

Met een aantal aanpassingen word dit omgezet in een Dans vakantie. 

17 t/m 20 augustus 2020. 

 

De inhoud van deze week is bijna hetzelfde als andere jaren. 

Alleen kunnen we niet in het Omnium slapen omdat daar een vergunning voor nodig is. 

Dus dan gaan we kamperen in grote tenten. Er worden plaatsen gehuurd op camping Omnium. 

De danszalen huren wij al het hele jaar door, dus daar mogen we ieder dag van het jaar al in behalve 

de weekenden alleen in overleg, dus ook daar is geen belemmering. 

(dit omdat we officieel vanaf 1 juli weer in de danszalen mogen} 

Verder zullen  we een grote hal tot onze beschikking hebben om te chillen en vrije tijd. 

Het eten etc. zal wederom verzorgd worden door het Omnium. 

En alles zullen we aanpassen aan de regels die op dat moment gelden. 

Verdere info betreffende opgave en kosten volgt later. 

 

 

 

 

Opmerking, dit alles onder de richtlijnen van het RIVM en Veiligheidsregio Zeeland. 


