
 

Kijklessen komen te vervallen! 
Vanwege de Coronamaatregelen is het nog steeds niet toegestaan om 
kijklessen te houden. De kijklessen van ma. 26 april t/m zo. 2 mei komen dus 
helaas te vervallen. 
 
Kunnen jullie helpen? 

Dans Dans Dans hoopt nog steeds op een mooie eindshow die op zondag 4 
juli zal plaats vinden. De kans dat deze in het theater zal zijn wordt steeds 
kleiner en daarom zijn we ook op zoek naar een goede buitenruimte. Wellicht 
is dat tegen die tijd een goede optie.  

Ken je een fijne buiten ruimte / openlucht theater waar wij misschien gebruik 
van kunnen maken voor de eindshow? Laat het ons dan weten via 
info@dansdansdans.com 
 

 
LET OP!: 

Binnenkort zullen er weer  
verschillende schoolvakanties zijn.  
De schoolvakanties kunnen  
afwijken van de Dans Dans Dans  
vakanties, dus let hier goed op! 
Op de website en hiernaast is te zien  
wanneer Dans Dans Dans vakantie heeft.  

Dans Dans Dans Nieuwsbrief                                  
                 

 
Maart 2021 
 

 

 
 
 

 
   

 
   

Juf Enneke zwanger 

Lieve allemaal,  
Via deze weg wil ik jullie laten weten dat ik zwanger ben. Ik ben op 3 
september uitgerekend en ben van plan de danslessen die ik geef zo lang 
mogelijk te blijven geven. Gelukkig heb ik sinds kort bij de woensdagmiddag 
lessen twee hele lieve hulp-juffen (Sanne en Anouk) uit de groep Kidsdance 
10+ en geef ik VSO-Dance samen met juf Deliana. Bij geen complicaties 
verwacht ik dus tot de zomervakantie de lessen die ik geef gewoon te 
kunnen blijven geven. Tijdens mijn zwangerschapsverlof zal ik een andere 
docent vragen de lessen te verzorgen. Meer info daarover volgt t.z.t. 

Liefs Enneke  

 
 

Belangrijke data:  

 
Vrijdag 2 april: 
Goede vrijdag 
 
 
Zo. 4 april – Ma. 5 april: 
1e Paasdag en 2e Paasdag 
 
 
Ma. 26 apr. – zo. 2 mei: 
Kijklessen komen te 
vervallen vanwege de 
COVID-19 maatregelen. 
 
 
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  
(Indien de maatregelen het 
toelaten, als dit niet het 
geval is dan wordt er 
gefilmd).  
 
 
Ma. 12 juli – zo. 22 aug.: 
Zomervakantie 2021 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


