
Beste dansers en ouders, 
 
Zoals jullie reeds vernomen hebben in het nieuws zijn er vanaf 1 februari weer verstrengde 
maatregelen, er werd beslist dat kinderen nog maar 1 hobby mogen uitoefenen en dat in 
een groep van maximum 10 personen indoor. 
 
Dit heeft ervoor gezorgd dat wij natuurlijk weer onze volledige dansagenda moesten 
aanpassen. 
 
Dit vraagt extra docenten, extra zalen en extra kosten maar ondanks alles heb ik er toch voor 
gekozen om verder te gaan met onze danslessen voor onze dansers -13 jaar (dus 
geboortedatum 2008 en jonger) 
 
We hebben geprobeerd om niet al teveel af te wijken van het huidige lessenschema. 
 
Vanaf maandag 1/2 ziet ons schema er als volgt uit: 
 
Maandag: 
Hiphop kids: 
18u tot 19u: hiphop kids  
18u tot 19u: hiphop kids  
De groep hiphop kids zal opgesplitst worden en op hetzelfde tijdstip les krijgen in twee 
zalen. 
Hiphop tieners: 
19u tot 20u: hiphop tieners 
Deze groep blijft ongewijzigd. 
Ballet groep 1: 
18u15 tot 19u: ballet groep 1 
De groep ballet 1 zal 15 minuten later starten met de les en hierdoor 45 minuten les krijgen. 
Ballet groep 2: 
19u tot 20u: ballet groep 2 
Deze groep blijft ongewijzigd. 
Raggae kids: 
19u tot 20u: raggae kids 
Deze groep blijft ongewijzigd. 
 
Dinsdag: 
Showdance kids 2: 
18u30 tot 19u30: showdance kids 2 
18u30 tot 19u30: showdance kids 2 
De groep showdance kids 2 zal opgesplitst worden en op hetzelfde tijdstip les krijgen in twee 
zalen. 
Showdance tieners 1: 
19u30 tot 20u30: showdance tieners 2 
Deze groep blijft ongewijzigd. 
 
 



Woensdag: 
Minikids: 
16u15 tot 17u: minikids 
Deze groep blijft ongewijzigd. 
Kidsdance: 
16u tot 17u: kidsdance 
17u tot 18u: kidsdance 
17u tot 18u: kidsdance 
Deze groep zal opgesplits worden, de ouders en kids die om 16u ipv om 17u komen zijn 
hiervan op de hoogte. 
Modern kids: 
18u tot 19u: modern kids 
18u tot 19u: modern kids 
De groep modern kids zal opgesplitst worden en op hetzelfde tijdstip les krijgen in twee 
zalen. 
Lyrical: 
17u tot 18u: lyrical 
Deze groep blijft ongewijzigd. 
Modern tieners 1: 
18u tot 19u: modern tieners 1 
Deze groep blijft ongewijzigd. 
 
Dit schema blijven we aanhouden tot de maatregelen weer versoepelen, zoals steeds krijgen 
jullie hiervan dan een mail. 
 
Onze lessen gaan niet door tijdens de vakantie, dus van 15/2 tot 21/2 is het GEEN dansles. 
 
Er werd ook een versoepeling aangekondigd voor de kinderen vanaf 13jaar tot 18jaar, zij 
mogen in een beperkte groep enkel outdoor sport beoefenen. 
Aangezien ook hun groep beperkt werd tot 10 personen en enkel outdoor mag plaatsvinden 
heb ik beslist om nog niet op te starten.  We hebben niet de mogelijkheid om outdoor te 
dansen in het winterseizoen.  Wij houden jullie verder op de hoogte en hopen om zo snel 
mogelijk de verloren 6 weken van het eerste deel van het dansseizoen te kunnen inhalen.  
 
Ik hoop jullie via deze brief een duidelijk antwoord te kunnen geven op alle onduidelijkheid 
die er momenteel heerst.   
Het is niet makkelijk om voor de kinderen een keuze te maken en wij respecteren iedereen 
zijn/haar keuze.  Indien je meerdere uren in de week dansles volgt hoort dit ook tot dezelfde 
hobby.  Indien je danst in een groep die opgesplitst zal worden, geen paniek, er zal rekening 
gehouden worden met vrienden, jullie komen ook gewoon naar de les en de splitsing zal dan 
gevormd worden.  We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk dansers zodat onze moeite om 
alle groepen op te splitsen en van les te voorzien niet voor niets is geweest.  We gaan niet 
voor politieagent spelen, en we willen al onze dansers een ontspannen dansles geven. 
 
Organiseren, herorganiseren, plannen, opnieuw plannen maar we blijven lachen en dansen 
en positief.  Het is alvast een heel uitdagend jaar.  Dus bij deze nogmaals mijn oprechte dank 
aan alle ouders om telkens de moeite te doen er wekelijks te zijn, aan mijn team om zo goed 



om te gaan met de stress, de constante wijzigingen en eeuwige enthousiasme maar vooral 
aan alle dansers, om niet op te geven en er wekelijks te staan, dat geeft ons de kracht om 
door te gaan!  En nogmaals, al onze tieners, jullie tijd komt er zeker aan, hou vol en geef de 
moed niet op!  We zijn er ook voor jullie! 
 

#oneteamonedream 
 
Lieve groetjes, 
Sabrina en team dansstudio No Limit 
 
 
 
 


