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December 2019 

 

Demonstraties (laatste 30 minuten van de les) 

 

 
   

Cursus: Zang en Dans & Hiphop! 
   

 

Het einde van 2019 is al bijna! 

Daarom hebben wij in de laatste 

week voor de kerstvakantie (ma. 

16 dec. t/m zo. 22 dec.) een 

leuke demonstratie voor jullie 

tijdens de laatste 30 minuten van 

de les.   

Tijdens deze demonstratie laten 

wij zien waar we aan hebben 

gewerkt en wat de leerlingen 

allemaal kunnen!  

Belangrijk: 

Wilt u de kinderen die dag zoveel 

mogelijk in zwarte of eventueel 

donkere kleding naar de les laten 

komen? Alvast bedankt!  

       

NIEUW Dreumesdans 

(Amsterdam) 

Vanaf woensdag 8 januari zal 

er ook een wekelijkse les 

Dreumesdans worden gestart 

op onze locatie in het 

centrum van Amsterdam. 

Dreumesdans is voor kinderen 

van 1 t/m 3 jaar die al wel 

zelfstandig kunnen lopen. De 

les is op woensdag van 9.15 

tot 9.45 uur. 

 

Basisschoolleerlingen kunnen 

na school een super leuke 10 

weekse cursus volgen bij Dans 

Dans Dans! 

 

En speciaal voor Dans Dans 

Dans leden die wekelijkse 

lessen volgen, bieden we 

deze cursus aan voor een 

extra leuke prijs: €50,-  

Tijdstip: 15:45 – 16:45 

Locatie: Sint-Petrusschool, 

Diemen 

Zang en Dans 

Voor wie: Groep 1 t/m 4  

Start: Maandag 20 januari 2020 

 

Hiphop 

Voor wie: Groep 5 t/m 8  

Start: Dinsdag 21 januari 2020 

 

Voor meer informatie: 

www.dansdansdans.com 

Aanmelden kan via het 

‘inschrijfformlier cursussen’ op de 

website. 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data:  

 

Ma. 16 dec. – zo. 22 dec: 

Demonstraties 

De laatste 30 min. van de 

les kunt u komen kijken. 

 

 

Ma. 23 dec – zo. 5 jan.: 

Kerstvakantie 

 

 

Ma. 6 jan. – zo. 12 jan.: 

Bring a friend week   

 

 

Ma. 10 febr. – zo. 16 febr.: 

Kijklessen 

 

 

Ma 17 febr. – zo. 23 febr.: 

Voorjaarsvakantie 

 

 

Zo. 12 apr. – ma. 13 apr.: 

1e en 2e Paasdag. 

 

 

Ma. 20 apr. – zo. 26 apr.: 

Kijklessen 

 

 

Ma. 17 apr. – zo. 10 mei: 

Meivakantie  

 

 

Donderdag 21 mei: 

Hemelvaartsdag 

 

 

Zo. 31 mei – Ma 1 juni: 

1e Pinksterdag en 2e 

Pinksterdag 

 

 

Zondag 28 juni: 

Eindshow Diemen 

 

 

Datum volgt nog 

Eindshow Amsterdam 

 

 

Za. 4 juli – Zo. 16 aug.: 

Zomervakantie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dansdansdans.com/

