
Beste ouders en dansers, 
 
Hier volgt een overzicht van de lessen die mogen doorgaan tijdens de verstrengde 
maatregelen: 
 
Wie start wel 
Maandag: 
18u tot 19u: hiphop kids 
18u tot 19u: klassiek ballet groep 1 
19u tot 20u: reggae kids 
 
19u tot 20u: hiphop tieners tot en met geboortejaar 2008 
Iedereen vanaf geboortejaar 2007 en ouder krijgt een tweede brief met uitleg 
 
19u tot 20u: klassiek ballet groep 2 tot en met geboortejaar 2008 
Iedereen vanaf geboortejaar 2007 en ouder krijgt een tweede brief met uitleg 
 
Dinsdag: 
18u30 tot 19u30: showdance kids 2 
 
19u30 tot 20u30: showdance tieners 1 tot en met geboortejaar 2008 
Iedereen vanaf geboortejaar 2007 en ouder krijgt een tweede brief met uitleg 
 
Woensdag: 
16u15 tot 17u: minikids 
17u tot 18u: kidsdance 
17u tot 18u: lyrical 1 
18u tot 19u: modern kids 
 
Wijziging uur tijdens lockdown: 18u tot 19u: tieners modern 1 tot en met geboortejaar 2008 
Iedereen vanaf geboortejaar 2007 en ouder krijgt een tweede brief met uitleg 
 
Alle andere groepen krijgen een brief met uitleg en ons online aanbod. 
 
Data van de komende lessen: 
Maandag 9/11 
Dinsdag 10/11 
Woensdag 11/11 geen les, sporthal is gesloten 
Maandag 16/23/30 november, 7/14 december  
Dinsdag 17/24 november, 1/8/15 december 
Woensdag 18/25/2/9/16 december 
 
Kerstvakantie van maandag 21/12 tot en met zondag 3/1 
 
 
 
 



Maatregelen: 
We starten onder dezelfde voorschriften als voordien: 

- Ouders zijn niet toegelaten in de zaal en zetten de dansers af aan de ingang  
- Handen worden ontsmet bij het binnenkomen en verlaten van de zaal, en na een 

toiletbezoek 
- Toiletbezoek liefst vermijden 
- Lesgevers dragen ten allen tijde een mondmasker (ook tijdens het lesgeven) 
- Afstand tussen lesgever en danser zal bewaard worden 
- Bij symptomen aub thuis blijven 
- Bij quarantaine van een gezinslid aub thuis blijven 

 
We zijn ervan overtuigd dat starten met de jongste dansers onder ons op een veilige manier 
zeker moet kunnen, hier werd ook toestemming voor gegeven. 
Het “normale” leven voor hun laten verder lopen en vooral hun hobby en passie laten 
verdergaan op een verantwoorde manier is nu ons grootste doel. 
 
Het is zeker geen makkelijke beslissing geweest omdat een groot deel van onze dansers 
helaas niet kunnen starten, maar ook aan hen werd gedacht, zij kunnen blijven verder 
dansen op een manier die nu voor hun de veiligste optie is. 
 
Let wel op, deze maatregelen kunnen opnieuw gewijzigd worden en daar zijn we ons van 
bewust.  Het maakt werken op een professionele manier zeker uitdagend want het is niet 
onze gewoonte om last minute beslissingen te nemen, weer te veranderen etc.  Helaas ligt 
dit buiten onze wil. 
We doen ons uiterste best om voor iedereen de beste oplossing aan te bieden, ik wil dan 
ook mijn team van lesgevers bedanken voor hun flexibiliteit en jullie voor het vertrouwen in 
onze dansstudio. 
 
We hopen iedereen via mail te kunnen bereiken, zetten ook de info op facebook en onze 
website maar er kan altijd wel eens iemand iets missen, onze excuses daarvoor. 
 
Mag ik wel nog vragen om zeker alle lessen online te boeken, dit werd nog niet helemaal 
gevolgd door iedereen.  Een abonnement of 10/beurtenkaart, alle groepen moeten nog 
steeds de lessen online boeken. 
Dit doe je zo: (let op deze link werkt niet, ga via onze site) 
www.dansstudionolimit.com / more / book online /  
dan kies je de gewenste les en met het paswoord dans boek je dan de les.   
Compensatie: 
De les die op woensdag 28 oktober niet doorging zal nog ingehaald worden. 
De compensatie voor de andere groepen die niet kunnen starten zal toegelicht worden aan 
de desbetreffende groepen. 
 
Ik wens jullie allemaal veel goede moed en blijf vooral gezond. 
 
Zorg goed voor elkaar, 
Groetjes, 
Sabrina en team Dansstudio No Limit 



 
 


