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Binnenkort: Twee Streetdance cursussen!  
   

 

VSO-Dance 

genomineerd voor de 

Amsterdamse Pluim! 

Iedere donderdag geven wij in 

Amsterdam Nieuw-West VSO-Dance. 

VSO-Dance is een dansles voor 

tieners/volwassenen van 12 tot 20 

jaar die naar het Voortgezet 

Speciaal Onderwijs gaan en een 

(lichte) verstandelijke en/of 

lichamelijke beperking hebben. 

Voor de zomer kregen we bericht 

dat deze les is genomineerd voor de 

Amsterdamse Pluim! Dit is een 

jaarlijkse aanmoedigingsprijs voor 

sportclubs die recreatieve sport voor 

mensen met een beperking mogelijk 

maken. Hoe leuk is dat! 

 

Onze VSO-Dance groep is erg 

gezellig, maar nog niet zo groot. 

Dus ken jij mensen die passen in 

deze doelgroep? Ze zijn van 

harte welkom voor een gratis 

proefles op donderdag van 16.30 

tot 17.30 uur in de speelzaal van 

de Burgemeester de Vlugtschool 

aan de Jan de Louterstraat 11. 

Woensdag lessen 

Diemen 

Zoals bij   

sommigen 

van jullie al 

bekend is  

geeft juf Enneke de woensdag 

lessen in Diemen zelf weer.                    

Binnenkort starten er weer twee 

Streetdance cursussen. 

Streetdance doe je meestal op 

R&B, hiphop en rapmuziek. Je 

danst in de les bijvoorbeeld op 

muziek van Chris Brown, Michael 

Jackson, Beyoncé en andere 

bekende artiesten. De 

danspasjes zijn niet altijd heel 

moeilijk, maar wel erg stoer. 

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 

 

Voor wie: Groep 1 t/m 4  

Start: Maandag 21 november 2022 

 

Voor wie: Groep 5 t/m 8  

Start: Dinsdag 22 november 2022 

 

Voor meer informatie: 

www.dansdansdans.com 

Aanmelden kan via het 

‘inschrijfformlier cursussen’ op de 

website. 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data:  

Ma. 17 okt. – zo. 23 okt.  

Herfstvakantie 2022 

 

Ma. 14 nov. 

Eindpresentatie  

Urban Dance cursus:  

16.15 tot 16.45 uur 

 

Di. 15 nov. 

Eindpresentatie  

Urban Dance cursus:  

16.15 tot 16.45 uur 

 

Ma. 19 dec. – zo. 25 dec.: 

Demonstraties reguliere 

lessen (laatste helft v.d. les) 

 

Ma. 26 dec. –  zo. 8 jan.: 

Kerstvakantie 2022 

 

Ma. 9 jan. – zo. 15 jan.: 

Bring a friend week 

 

Ma. 6 febr.  

Eindpresentatie  

Streetdance cursus:  

16.15 tot 16.45 uur 

 

Di. 7 febr. 

Eindpresentatie  

Streetdance cursus:  

16.15 tot 16.45 uur 

 

Ma. 20 febr. – zo. 26 febr.: 

Kijklessen 

 

Ma. 27 febr. – zo. 5 mrt.: 

Voorjaarsvakantie 2023 

 

Vrijdag 7 april: 

Goede vrijdag 

 

Zo. 9 april – ma. 10 april: 

1e Paasdag en 2e Paasdag 

 

Ma. 24 april – zo. 7 mei: 

Meivakantie 2023 

 

Do. 18 mei 

Hemelvaartsdag 

 

Zo. 28 mei en ma. 29 mei 

1e en 2e Pinksterdag  

 

Zondag 16 juli 2023: 

Eindshow voor alle 

groepen in Theater de 

Omval te Diemen 

 

Ma. 24 juli – zo. 3 sept. 

Zomervakantie 2023 
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