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Digitale demonstratie 

 
 

 

 
   

Vanaf januari 2021: 3 nieuwe cursussen!  
   

 

Vanwege Covid-19 is het helaas nog 

niet mogelijk om de raam kijklessen 

door te laten gaan. Maar daarom 

komen wij met een ander leuk idee, 

digitale kijklessen! Wat houdt dat in? 

De docent maakt tijdens de les 

filmpjes van wat de kinderen hebben 

geleerd en wat we allemaal in de les 

doen. Wij maken er dan één mooi 

filmpje van, die jullie digitaal kunnen 

bekijken.  De link voor het filmpje 

zullen jullie per mail ontvangen. 

VSO-Dance in 

Amsterdam Nieuw-

West > do. 7 jan. 2021 

Vanaf donderdag 7 januari starten 

we een nieuwe les in Sportzaal Jan 

de Louter in Amsterdam Nieuw-West, 

genaamd VSO-Dance. 

VSO-Dance is een dansles voor 

tieners/volwassen van 12 t/m 20 

jaar die naar het Voortgezet 

Speciaal Onderwijs gaan en een 

(lichte) verstandelijke en/of 

lichamelijke beperking hebben.  

Bij VSO-Dance krijgen de 

leerlingen één of meerdere 

choreografieën aangeleerd. 

Bovendien leren ze spelenderwijs 

de basisbeginselen van dans en 

spelen we diverse dansspellen. 

We maken tijdens de les gebruik 

van verschillende muziek-en 

dansstijlen. Muziekstijlen zoals 

Pop, R&B, Latin en House.  

Een proefles is gratis! 

Streetdance – groep 1 t/m 4 

Start: Maandag 11 januari 2021 

Streetdance – groep 5 t/m 8 

Start: Dinsdag 12 januari 2021 

Tijdstip: 15:45 – 16:45 

Locatie: Sint-Petrusschool, 

Diemen 

Bij Streetdance zijn de pasjes niet 

altijd heel moeilijk, maar wel 

stoer. Streetdance doe je 

meestal op R&B, hiphop en 

rapmuziek. 

Bodypercussie – groep 5 t/m 8 

Start: Maandag 11 januari 2021 

Tijdstip: 16:45 – 17:45 

Locatie: Sint-Petrusschool, Diemen 

Bodypercussie is ritmes maken met 

alleen je eigen lichaam door te 

stampen, klappen, enz.  

Bodypercussie is erg leuk om te doen! 
 

Voor Dans Dans Dans leden die 

naast de wekelijkse Kidsdance les 

nog een cursus volgen, kost de cursus 

slechts €50,-  

Aanmelden kan via ‘inschrijfformulier 

cursussen’ op dansdansdans.com 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data:  

Ma. 14 dec. – zo. 20 dec.: 

Digitale demonstraties 

 

Ma. 21 dec. –  zo. 3 jan.: 

Kerstvakantie 2020 

 

Ma. 4 jan. – zo. 10 jan.: 

Bring a friend week 

 

Ma. 15 febr. – zo. 21 febr.: 

Kijklessen 

 

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 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


