
Dag lieve dansers en ouders, 
 
Na weken van onwetendheid en wijzigen van plannen heb ik eindelijk zicht op het einde van 
ons dansseizoen 19-20 en de start van ons nieuw dansseizoen. 
 
Hier volgt een planning: 
 

• Online dansles zal nog doorgaan tot en met donderdag 25 juni 
 
En met heel veel plezier mogen we jullie melden dat we nog twee weken les kunnen geven 
in onze zaal, dus dan kunnen we ons seizoen nog mooi afsluiten en elkaar nog zien!  De 
lessen in de zaal spectrumcollege zullen doorgaan op: 
 

• Donderdag 2/7 en vrijdag 3/7 (zie aangepast lessenrooster in deze brief) 
• Donderdag 9/7 en vrijdag 10/7 (zie aangepast lessenrooster in deze brief) 

 
Lessenrooster 2/7 tot 10/7 
 
Donderdag 2/7 en donderdag 9/7 
Zaal 1  
18u – 19u hiphop kids    
19u – 20u hiphop tieners    
20u – 21u urban  
Zaal 2 
18u – 19u raggae 
20u – 21u dance workout volwassenen 
 
Vrijdag 3/7 en vrijdag 10/7 
Zaal 1 
18u – 19u minikids 
19u – 20u lyrical 1 en lyrical 2 
20u – 21u modern 1 
Zaal 2 
18u – 19u showdance kids 
19u – 20u showdance tieners 1 beringen en balen 
20u – 21u showdance tieners 2 beringen en balen 
Zaal 3 
18u – 19u kidsdance 
19u – 20u modern kids  
20u – 21u modern 2 
 
 
 
 
 
 
 



 
Corona maatregelen tijdens deze lessen: 
De kinderen mogen via de cafetaria binnenkomen, kinderen vanaf het eerste middelbaar 
graag zonder volwassenen, dit om de stroom van de mensen zo klein mogelijk te houden.  
De lesgever zal ook naar de cafetaria komen om de dansers te begeleiden naar de danszaal. 
Elke lesgever zal een busje ontsmettingsmiddel hebben en bij het betreden van de danszaal 
vragen we dat elke danser even zijn handen ontsmet. 
De lesgever brengt de dansers na de les naar de cafetaria en dan kunnen de dansers via een 
tweede deur in de cafetaria weer naar buiten. 
Indien je ziek bent, of symptomen voelt gelieve dan NIET naar de dansles te komen. 
Er zijn GEEN toeschouwers toegelaten tijdens deze danslessen. 
 
Ook zullen we tijdens deze twee weken onze inschrijvingen voor het nieuwe seizoen 
plannen: 
 

• Donderdag 2/7 inschrijvingen tussen 18u en 20u 
• Donderdag 9/7 inschrijvingen tussen 18u en 20u 

 
Gelieve ook hier voldoende afstand te houden, we zitten in de cafetaria van het 
spectrumcollege. 
 
Hier volgt een overzicht van het abonnement: 
 
september 2020 tot en met december 2020 (te betalen tijdens voorinschrijving of 1e week 
sept) 
1u les per week – 90 euro 
2u les per week – 175 euro 
3u les per week – 250 euro 
4u les per week – 325 euro 
 
januari 2021 tot en met juni 2021 (pas te betalen in januari) 
1u les per week – 125 euro 
2u les per week – 240 euro 
3u les per week – 345 euro 
4u les per week – 450 euro 
 
Inschrijving en verzekering voor een volledig dansseizoen: 15 euro (te betalen tijdens 
voorinschrijving of 1e week sept) 
 
Gelieve gepast geld in een enveloppe mee te brengen aangezien er geen mogelijkheid tot 
bancontact is. 
 
Ons nieuw lessenrooster staat online op www.dansstudionolimit.com  
 
 
 
 



 
 
We willen jullie ook graag uitnodigen op onze workshopdag zaterdag 29 augustus, deze 
workshops bieden wij gratis aan voor elke danser van Dansstudio No Limit, iedereen die zich 
komt inschrijven tijdens de inschrijfmomenten op donderdag 2/7 en donderdag 9/7 krijgt 
een ticket voor deze workshopdag.  Het is dus wel belangrijk dat je ingeschreven bent voor 
het nieuwe seizoen en zo ook je ticket ontvangt voor deze workshops. 
Het lessenschema van deze workshopdag zal snel online komen, alle lessen komen aan bod 
en ook onze nieuwe les klassiek ballet en raggae voor kids kunnen dan gevolgd worden. 
 
Ook kan je in september alle lessen van dansstudio No Limit volgen gedurende de maand 
september ongeacht welk type abonnement je hebt aangekocht. 
 
Voor nieuwe dansers die zich aangemeld hebben via onze website: 
Ook jullie zijn van harte welkom tijdens onze workshopdag op zaterdag 29 augustus, gelieve 
een mail te sturen naar dansstudionolimit@gmail.com en dan zorgen wij dat jullie een ticket 
krijgen.  Jullie kunnen ook nog steeds een gratis proefles volgen in september. 
 
Dus samengevat: 
 

• Online les tot en met donderdag 25/6 
• Les in spectrumcollege met een aangepast lessenschema op 2/7, 3/7, 9/7 en 10/7 
• Inschrijvingen nieuw seizoen op 2/7 en 9/7 in de cafetaria van het spectrumcollege 
• Gratis dansworkshops op zaterdag 29 augustus vanaf 10 u (schema komt online) 
• Volg alle danslessen tijdens de maand september ongeacht welk abonnement je hebt 

aangekocht 
• Nieuwe dansers zijn welkom op 29 augustus of tijdens een gratis proefles 
• Nieuw seizoen start vanaf 1 september 

 
Het was een bizarre tijd, en ik hoop dat alle dansers en hun familie gezond en wel zijn 
gebleven.   
Wij hebben tijdens deze lockdown niet stilgezeten en zijn na de tweede week gestart met 
ons youtube kanaal waar wekelijks dansvideo’s op verschenen.  Nadat het ook duidelijk 
werd dat fysiek dansles nog geen optie was zijn we ook met onze online lessen via zoom 
gestart.  
Graag wil ik benadrukken dat wij altijd alles via onze website en via onze facebookpagina 
hebben gedeeld, dus alle info over elke update verscheen online.  Ook hebben wij getracht 
om elke danser te bereiken via mail of whatsapp om jullie op de hoogte te houden van onze 
online lessen en het verdere verloop van het seizoen.  We hopen dan ook dat iedereen de 
weg naar ons gevonden heeft tijdens de lockdown en dat iedereen opnieuw zijn weg zal 
vinden naar ons tijdens het aankomende nieuwe dansseizoen. 
 
Ik wil van deze gelegenheid ook gebruik maken om mijn team van lesgevers te bedanken, zij 
zijn constant actief gebleven, hebben het internet onveilig gemaakt met hun dansvideo’s en 
zijn in de virtuele wereld gestapt om iedereen wekelijks online al dansend door deze helse 
periode te leiden.   



Graag wil ik ook al mijn dansers bedanken, van de allerkleinsten tot de “oudsten” om uit 
jullie comfortzone te treden en voor een computerscherm te staan shaken alsof jullie leven 
ervan afhing. 
Ook alle ouders, dankjewel om de moeite te willen doen om deze online danslessen op te 
starten of om ons op youtube op te zetten.  En ik hoop dat jullie stiekem achter de zetel of in 
jullie keuken ook hebben staan shaken. 
 
Bedankt voor het vertrouwen in dansstudio No Limit, we staan met veel goesting klaar om er 
in september opnieuw een lap op te geven.  Kerstfeest, shows, kindershow… oh wat kijken 
we ernaar uit. 
 
Bedankt en tot snel, 
Liefs, 
Sabrina en team Dansstudio No Limit 
www.dansstudionolimit.com 
dansstudionolimit@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


