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Kijklessen  

reguliere lessen  
In de week van ma. 20 t/m zo. 26 

februari zijn er kijklessen. Dit betreft 

alleen de reguliere lessen en die 

worden op woensdag en 

donderdag gegeven. Je mag de 

hele les blijven kijken als je dat leuk 

vindt. De kinderen die een cursus 

volgen, hebben op een ander 

moment een eindpresentatie. 

 

LET OP: i.v.m. de grootte van de zaal 

verzoeken we jullie op de locatie in 

het centrum van Amsterdam (Tussen 

de Bogen 95), niet meer dan 1 

persoon per leerling te laten kijken. 

Alvast bedankt en veel kijkplezier! 

 

Dans Dans Dans 

vakantiedagen 
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 

(https://dansdansdans.com/overi

g/rooster/) en hiernaast is te zien 

wanneer Dans Dans Dans 

vakantie heeft. 

 

     

 

Verhuisd of nieuw 

telefoonnummer? 

Ben je verhuisd of heb je een 

nieuw telefoonnummer? Laat 

het ons a.u.b. ook even weten! 

Wijzigingen kun je doorgeven 

via: info@dansdansdans.com 

 

     

 

 

Belangrijke data:  

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 

 

Di. 9 mei: 

Eindpresentatie  

Hiphop cursus gr. 5-8:  

16.15 tot 16.45 uur 

 

Ma. 15 mei:  

Eindpresentatie  

Hiphop cursus gr. 1-4:  

16.15 tot 16.45 uur 

 

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 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fusering 

Jongerencultuurfonds 
Vanaf 1 januari is het 

Jongerencultuurfonds gefuseerd met 

Jeugdfonds Sport Amsterdam en ze 

heten voortaan: Jeugdfonds Sport & 

Cultuur Amsterdam.  De website:  

https://jeugdfondssportencultuur.nl/f

ondsen/amsterdam/ 

 

 

 

 

 

Het fonds betaalt de contributie of 

het lesgeld voor kinderen en 

jongeren (0 t/m 17 jaar) uit gezinnen 

waar te weinig geld is om lid te 

worden van een club of vereniging 

en die wonen in Weesp of 

Amsterdam. Woon je in Diemen dan 

kan je hier terecht: 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/f

ondsen/noordholland/ 

 

Dans Dans Dans  

e-mails in je 

spambox? 

Tip: markeer het bericht als 

legitiem en voeg Dans Dans 

Dans toe aan je 

contactpersonen. 
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