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September 2020 

 

Kijklessen/demonstraties 

 
 

 

 
   

Binnenkort: Twee Hiphop cursussen!  
   

 

Het einde van 2020 is al bijna en er 

staan altijd leuke kijklessen en 

demonstraties op de planning. 

Vanwege COVID-19 kunnen de 

kijklessen in oktober en de 

demonstraties in december helaas 

niet door gaan. MAAR wat we wel 

organiseren zijn super leuke RAAM 

kijklessen & demonstraties! Je mag 

dan op gepaste afstand van 

anderen (ongeveer 15 min.) via het 

raam kijken. 

Tijdens de kijklessen en demonstraties 

laten we zien wat we zoal hebben 

geleerd!  

Belangrijk: 

Wilt u de kinderen in december 

zoveel mogelijk in zwarte of 

eventueel donkere kleding naar de 

les laten komen? Alvast bedankt!  

KINDERFEESTJES 

Is je zoon/dochter bijna jarig?  

Wij organiseren op vrijdag en 

zaterdag ook super leuke 

kinderfeestjes in Diemen en 

Amsterdam!  

Wat kan je verwachten? Een 

ontzettend leuk kinderfeestje 

waarbij de kinderen een 

dansworkshop krijgen, een 

dansvoorstelling geven, spelletjes 

doen, cake versieren en het 

belangrijkste, plezier hebben!  

Dans Dans Dans leden krijgen 

10% korting!  

Basisschoolleerlingen kunnen na 

school een super leuke 10 

weekse cursus volgen bij Dans 

Dans Dans! Hiphop verwijst naar 

straatdansstijlen die vooral op 

coole muziek wordt uitgevoerd 

Het is een populaire dansstijl die 

ieder kind leuk vindt.  

 

Voor Dans Dans Dans leden die 

naast de wekelijkse Kidsdance 

les nog een cursus willen volgen, 

hebben we een speciale 

cursusprijs, namelijk: €50,-  

Tijdstip: 15:45 – 16:45 

Locatie: Sint-Petrusschool, Diemen 

Hiphop 

Voor wie: Groep 1 t/m 4  

Start: Maandag 28 september 2020 

Hiphop 

Voor wie: Groep 5 t/m 8  

Start: Dinsdag 6 oktober 2020 

 

Voor meer informatie: 

www.dansdansdans.com 

Aanmelden kan via het 

‘inschrijfformlier cursussen’ op de 

website. 

 

 

 

 

 

Belangrijke data:  

Ma. 5 okt. – zo. 11 okt.: 

RAAM Kijklessen  

 

Ma. 12 okt. – zo. 18 okt.  

Herfstvakantie 2020 

 

Ma. 14 dec. – zo. 20 dec.: 

RAAM 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 
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