Beste dansers en ouders,
Zoals jullie allemaal hebben gelezen in onze vorige e-mail, starten we alle lessen
terug op vanaf maandag 16 november.

* Voor alle dansers -12 jaar (tot en mét geboortejaar 2008) gaan de lessen gewoon terug door in
de dansschool. Daarvoor hebben we de goedkeuring ontvangen van de Stad Antwerpen.
Dit zijn volgende lessen:
- Streetkids (maandag)
- Modern choreo +10 jaar (maandag)
- Hip hop kids (dinsdag en donderdag)
- Kleuterballet (woensdag & zaterdag)
- Ballet A (woensdag & zaterdag)
- Podium spetters (woensdag)
- Podium beesten (woensdag)
- Zumba®kids (woensdag)
- Jazz teens > enkel voor -12 jarigen (woensdag)
- Mini hip hop (donderdag)
- TikTok®choreography
- Peuterdans (zaterdag)
- Kleuterdans (zaterdag)
- Kinderdans (zaterdag)
- Dancestars (zaterdag)
- Ballet A+ (zaterdag)
- Ballet B (zaterdag)
- Ballet C > enkel voor -12 jarigen (zaterdag)
* Voor iedereen ouder dan 12 jaar (of vanaf geboortejaar 2007) krijgen online lessen.
Deze lessen worden onderverdeeld in tutorials (online dansvideo) en live sessies om vragen te
stellen over de choreo of techniek.
Elke week wordt op het zelfde uur als de dansles normaal zou doorgaan een dansles gepland
(dus een tutorial óf een live sessie)
* Voor Jazz teens en Ballet C (gemengde leeftijdsgroepen) zijn er specifieke aanpassingen:
de dansers t.e.m. °2008 kunnen de les gewoon komen volgen IN de dansschool. De dansers
vanaf °2007 zullen die les live kunnen mee volgen of tutorials krijgen.
De tutorial kan je bekijken via een link in je eigen ledenbeheer account.
De live sessie werkt met een login en krijg je een uur voor aanvang in je mailbox, zodat je tijdig
kan inloggen. De live sessie gebeurt via JITSY MEET
Zorg er dus voor dat je zeker ook je spam checkt!
We hopen allemaal dat de corona cijfers snel dalen, zodat we iedereen terug in levende lijve
kunnen zien en iedereen terug kan dansen in de dansschool. We vrezen enkel dat dit niet meer
vóór de feestdagen zal gebeuren. In de hoop gezellige en vooral familiale feestdagen te kunnen
vieren, steunen we deze beslissing 100%. Veiligheid en gezondheid staan hier voorop, zodat we
in 2021 weer terug van start kunnen gaan zoals voorheen, mét publiek én een open cafetaria.
Voor alle dansers -12 jaar, zorgen we dat de strenge maar nodige maatregelen worden opgevolgd.
Alle corona maatregelen staan op onze website, maar we zetten ze nog eens graag op een rijtje:
1.
2.
3.
4.
5.

Dansers die niet alleen binnen komen (kleuters) worden begeleid door maximum 1 persoon.
De begeleider draagt een mondneusmasker
Handen ontsmetten als je de dansschool binnenkomt
Handen ontsmetten als je weer buitengaat.
Iedereen behalve de kleuters worden aan de deur gebracht en opgehaald.

6. Kinderen van ouders die te laat zijn, worden binnengehouden.
7. Kleuters worden weer opgehaald door de zelfde persoon (indien mogelijk) als het afzetten.
8. Cafetaria en kleedkamer zijn nog blijven gesloten.
We vragen vriendelijk aan de ouders van het kleuterballet om de kinderen NIET ZELF OM TE
KLEDEN, VOORAAN IN DE DANSSCHOOL. Dat houdt de doorstroming van andere ouders en
kleuters op.
Wij hebben mensen klaarstaan die de kinderen beneden omkleden. Zorg ervoor dat de kinderen
hun balletpakje al aanhebben onder een makkelijk joggingpakje.
Hetzelfde voor balletdansers uit de hogere groepen: balletdotjes worden thuis gemaakt, niet in
de dansschool als je de danser(s) afzet. We zullen hier streng op toekijken.
In bijlage vinden jullie alvast de kalender met alle lessen, de tutorials, de live sessie enz.
Je vindt deze kalender ook terug op onze website, met een knop op de homepage én in het menu
van de website bovenaan.
Als er vragen zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren.
Ons docententeam heeft hard gewerkt om de kwaliteit van de tutorials te garanderen, de planning
te volgen en ervoor te zorgen dat het lesmaterie wordt opgevolgd. Voor de technische lessen is
het een must om die lessen zo goed mogelijk te volgen, om niet achter te geraken op schema.
De tutorials zijn NIET LIVE. Je hebt dus een hele week de tijd om ze te bekijken en ze in te
oefenen. De LIVE SESSIES via Jitsy meet zijn live en kan je nadien dus niet meer bekijken.
Opgelet: naarmate de Corona maatregelen verstrengen of versoepelen, zullen wij deze nieuwe
maatregelen ook in onze planning aanpassen waar nodig.
EXTRA INFO:
Beurtenkaarten:
De kaarten voor Zumba® en dreumesdans worden verlengd. Dit zal pas gebeuren op het einde
van deze lockdown, zodat we de correctie informatie kunnen invoeren.
Swinglessen & podium knallers:
Deze worden verplaatst naar een latere datum.
Voor de podium knallers wordt er een live sessie gepland op vrijdag 21 november.
Dance4fun & choreography van dinsdag & woensdag
De live sessie (Jitsy meet) zal de ene week op dinsdag en de andere op woensdag doorgaan
(meer info volgt later)
Burly Choreo:
Hier zijn enkel tutorials beschikbaar

Dear dancers and parents,
As you all read in our previous email, we will start all classes again from Monday 16 November.
* For all dancers -12 years old (up to and including the year of birth 2008), the lessons will go
back to the dance school. For this we have received the approval of the City of Antwerp.
These are the following lessons:
- Streetkids (Monday)
- Modern choreo +10 years (Monday)
- Hip hop kids (Tuesday and Thursday)
- Toddler ballet (Wednesday & Saturday)
- Ballet A (Wednesday & Saturday)
- Podium spetters (Wednesday)
- Podiumbeesten (Wednesday)
- Zumba®kids (Wednesday)
- Jazz teens > only for -12 year olds (Wednesday)
- Mini hip hop (Thursday)
- TikTok®choreography
- Peuterdans (Saturday)
- Kleuterdans (Saturday)
- Kinderdans(Saturday)
- Dancestars (Saturday)
- Ballet A+ (Saturday)
- Ballet B (Saturday)
- Ballet C > only for -12 year olds (Saturday)
* For anyone over 12 years of age (or as of the year of birth 2007) we oﬀer online lessons.
These lessons are divided into tutorials (online dance video) and live sessions to ask questions
about the choreo or technique.
Each week, a dance class is scheduled at the same hour as the normal dance class (i.e. a tutorial
or a live session).
For Jazz teens and Ballet C (mixed age groups) there are specific adaptations: the dancers until
°2008 can come to the dance school to follow the lesson. The dancers from °2007 onwards will
be able to follow the lesson live or get tutorials.
The tutorial can be viewed via a link in your own member account.
The live session works with a login and you will receive the tutorial in your mailbox an hour
before the lesson starts, so you can login in time. The live session is done via JITSY MEET
So be sure to check your spam as well!
We all hope that the corona statistics will drop soon, so that we can see everyone back in person
and everyone can dance in the dance school again. We just fear that this will not happen again
before the holidays. In the hope of being able to celebrate happy and especially family holidays,
we support this decision 100%. Safety and health are of paramount importance here, so that in
2021 we can start again as before, with a public and an open cafeteria.
For all dancers under the age of 12, we will ensure that the strict but necessary measures are
followed.
All the corona measures are on our website, but we are happy to list them again:
1. Dancers who do not come in alone (toddlers) are accompanied by a maximum of 1 person.
2. The accompanying person wears a mouth mask.
3. Disinfect your hands when you enter the dance school.
4. Disinfect hands when you go out again.
5. Everyone except the toddlers are brought to the door and picked up.
6. Children of parents who are late are kept inside.

7. Toddlers will be picked up again by the same person (if possible) as the one who dropped
them oﬀ.
8. Cafeteria and changing room are still closed.
We kindly ask the parents of the kindergarten ballet to NOT SELF TO CLOTH THE CHILDREN IN
THE DANCE SCHOOL. This stops the flow of other parents with toddlers coming in.
We have people ready and waiting to change the children downstairs. Make sure the children are
already wearing their ballet costumes underneath an easy jogging suit.
The same goes for ballet dancers from the higher groups: ballet doses are made at home, not
in the dance school when you drop the dancer(s) oﬀ. We will keep a close eye on this.
In attachment you will find the calendar with all the lessons, the tutorials, the live session, etc.
You can also find this calendar on our website, with a button on the homepage and in the menu at
the top of the website.
If you have any questions, don't hesitate to contact us.
Our teaching team has worked hard to guarantee the quality of the tutorials, to follow the planning
and to make sure that the teaching material is followed up. For the technical lessons, it is a must
to follow them as well as possible, so as not to fall behind schedule.
The tutorials are NOT LIVE. So you have a whole week to look at them and practice them. The
LIVE SESSIONS via Jitsy meet are live and cannot be viewed afterwards.
Attention: as the Corona measures become stricter or more flexible, we will also adjust these new
measures in our planning where necessary.
EXTRA INFO:
Pin cards
The cards for Zumba® and dreumesdans will be extended. This will only happen at the end of this
lockdown, so that we can enter the correction information.
Swing lessons & podium knallers:
These will be moved to a later date.
There will be a live session for the podium knallers on Friday 21 November.
Dance4fun & choreography from Tuesday & Wednesday
The live session (Jitsy meet) will take place one week on Tuesday and the other on Wednesday.
Burly Choreo:
Here are only tutorials available

