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 Vaste Zoom link 

 
 

 

 
   

    
   

 

Op verzoek komt er binnenkort een 

vaste Zoom link. Dat betekent dat je 

iedere keer dezelfde link kan 

gebruiken voor de les. Als de 

maatregelen worden versoepeld en 

we weer binnen mogen dansen 

zullen ook onderstaande lessen van 

start gaan. Hopelijk mag dat 11 febr. 

al.  

Dreumesdans donderdag: 

(Amsterdam Centrum) 

10.00 – 10.30 uur 

 

VSO-Dance:  

(Amsterdam Nieuw-West) 

16.45 – 17.45 uur 

 

Kijklessen vanuit huis! 

In februari komen er weer kijklessen 

aan. U kunt als u wilt vanuit huis mee 

kijken naar de les. Zo kunt u er alsnog 

gezellig een beetje bij zijn! 
 

Buiten dansen 
Als we in maart nog niet binnen 

mogen dansen, gaan we mits 

het weer en de maatregelen het 

toelaten met sommige groepen 

buiten dansen. Het gaat dan om: 

 

Woensdag lessen Diemen & 

Amsterdam centrum: 

Peuterdans &  

alle Kidsdance lessen 

 

Donderdag lessen in Amsterdam 

Nieuw-West: 

Kidsdance lessen  

Mocht de weersvoorspelling 

slecht zijn, dan ontvangt u voor 

12 uur op de desbetreffende dag 

een app via de groepsapp en 

zullen we volgens een aangepast 

rooster die dag via Zoom dansen. 

Dreumesdans blijft waarschijnlijk 

vanwege de maatregelen online.  

 

 

 
Nieuwe data: 3 nieuwe cursussen! 

 

Indien de maatregelen het toelaten,  

zijn dit de nieuwe data: 

 

Streetdance – groep 1 t/m 4 

Start: Maandag 15 februari 2021 

Tijdstip: 15:45 – 16:45 

Locatie: Sint-Petrusschool, Diemen 

 

Bodypercussie – groep 5 t/m 8 

Start: Maandag 15 februari 2021 

Tijdstip: 16:45 – 17:45 

Locatie: Sint-Petrusschool, Diemen 

Streetdance – groep 5 t/m 8 

Start: Dinsdag 16 februari 2021 

Tijdstip: 15:45 – 16:45 

Locatie: Sint-Petrusschool, Diemen 

 

Aanmelden kan nog steeds via 

‘inschrijfformulier cursussen’ op 

dansdansdans.com  

Voor Dans Dans Dans leden die 

naast de wekelijkse Kidsdance les 

nog een cursus volgen, kost de 

cursus slechts €50,-. 

 
 

 

 

 

 

Belangrijke data:  

 

Ma. 15 febr. – zo. 21 febr.: 

Kijklessen vanuit huis 

 

Ma. 22 febr. – Zo. 28 febr.: 

Voorjaarsvakantie 2021 

 

Vrijdag 2 april: 

Goede vrijdag 

 

Zo. 4 april – Ma. 5 april: 

1e Paasdag en 2e Paasdag 

 

Ma. 26 apr. – zo. 2 mei: 

Kijklessen 

 

Dinsdag 27 april: 

Koningsdag 

 

Ma. 3 mei – zo. 16 mei: 

Meivakantie 2021  

 

Zo. 23 mei – ma. 24 mei: 

1e Pinksterdag en  

2e Pinksterdag  

 

Zondag 4 juli: 

Eindshow voor alle 

groepen in Theater de 

Omval te Diemen 

 

Ma. 12 juli – zo. 22 aug.: 

Zomervakantie 2021 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


