
 
 
 

 

Nieuwsbrief november 2020     
 

Jeetje... wat een tijden! Waar we steeds vaker horen dat 'Corona-moe' een ding wordt, knijpen wij toch in 
onze handjes. Ondanks dat het kabinet heeft bepaald dat o.a. de huiskamer helaas dicht moet (en wij dikke 
respect hebben voor wachtende ouders in auto's etc.), de sportlessen nu voor 2 weken online zijn, is het 
toch allemaal echt een beetje anders is. Maar wij voelen, dat wij dit als dansschool, samen aan kunnen. 
Natuurlijk is het niet altijd even leuk (ook niet voor ons), maar wij zijn super blij dat wij nog dat sociale 
moment mogen zijn voor jullie en genieten daar dus enorm van! Dank voor jullie oprechte support en 
trouwe steun (met af en toe een lief mailtje als blijk van waardering in deze tijd). Onze dank is groot!! Veel 
plezier met het lezen van deze nieuwsbrief, staan weer leuke onderwerpen in ;-) 
 
Kijklessen 
Ja, onze creativiteit wordt ook deze keer weer op de proef gesteld. En zo hebben wij het volgende bedacht. 
Aangezien de kijklessen ín de studio niet door kunnen gaan, plannen we de kijklessen via Zoom! In de week 
van maandag 23 t/m zaterdag 28 november zijn er bij alle danslessen kijklessen. Vooraf ontvangen jullie 
een mail met de desbetreffende link. Meekijken via Zoom is natuurlijk gratis, je hoeft alleen maar even een 
account aan te maken. Wij weten dat kijklessen op deze manier niet altijd even handig is (denk bijv. aan 
het brengen en halen van je kind, zeker bij 45 minuten lessen, is alles wel goed zichtbaar, komt jouw kind 
wel goed in beeld, etc.) maar wij gaan nu even voor; ‘Beter iets, dan niets!’ Kijken jullie mee? Wij vinden 
het super leuk om jullie een kijkje in onze lessen te geven! Stuur straks de link ook vooral door naar opa’s, 
oma’s, ooms, tantes, etc. 
 
Zumba+ op vrijdagavond (Zumba voor volwassenen met een verstandelijk beperking)p 
De Zumba+groep op maandag is vol en daarom starten wij, zelfs in deze tijd, tóch 
een extra les op vrijdagavond van 18.45 uur tot 19.30 uur. Wij merken dat hier 
behoefte aan is in deze tijd, het dansen is zeker het sociale aspect en een belangrijk 
onderdeel. De nieuwe les zou van start gaan op vrijdag 13 november, maar 

aangezien dat toch vrijdag de 13e is (ongeluksdag 😉) en omdat we van het 
kabinet dan geen les mogen geven, hebben we de eerste les verplaatst naar vrijdag 
20 november 2020. Ken jij nog iemand voor wie een dansles passend zou kunnen 
zijn? Geef dit dan aan hem/haar door. De dansles is ook voor jongens/mannen geschikt. Aanmelden voor 
een proefles kan via https://mijn.dansja.nl/Proefles Let op: er geldt een beperkt aantal plekken ivm COVID-
19. Dus aanmelden is verplicht en zeer gewenst. Wacht dus niet te lang. 
 
Tiktok/Jumping!-Party! op woensdag 30 decemberp 
Vind jij TikTok ook zo leuk? En vind je het ook leuk om op een trampoline te 
springen? Dan is deze TikTok/ Jumping!-Party écht iets voor jou! Tristan neemt 
je mee in de tofste en nieuwste TikToks, maar leert je ook nog een coole dans 
aan op de trampoline. Aan het eind van de ochtend gaan we, in kostuums, een 
optreden geven (via een live verbinding met jouw ouders). De 
TikTok/Jumping!-Party is op woensdag 30 december van 09.00 uur tot 12. 00 
uur. De kosten voor deze ochtend zijn € 10.00 per persoon en natuurlijk zorgen 
wij voor iets te drinken en iets lekkers. Lijkt dit je leuk en ben je ouder dan 7 
jaar? Stuur dan een mail naar tristan@dansja.nl en geef je snel op! Let op: i.v.m. het aantal trampolines is 
er beperkt plek, dus wacht niet te lang! Deze leuke ochtend is voor zowel leden als niet-leden van DANSJA.  
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Dansmarathon 12+ op woensdag 30 decemberp 
En voor de tieners hebben we ook een leuke activiteit op de planning staan. Voor jullie gaan we een toffe 
dansmarathon organiseren! Gedurende 3 uur leert Tristan je verschillende choreografieën aan, in maar 
liefst 3 verschillende stijlen. De dansmarathon is op woensdag 30 december van 13.00 uur tot 16.00 
uur. De kosten voor deze dag zijn € 15.00 per persoon inclusief drinken en iets lekkers. Wil jij een hele 
middag dansen en ook nog eens verschillende choreografieën leren? Geef je dan snel op voor deze 
dansmarathon 12+ via tristan@dansja.nl! Deze dansmarathon is voor zowel leden als niet-leden van 
DANSJA. 
 
HIIT op donderdagavondp 
Zin in een workout waarbij krachttraining, vetverbranding en conditie hoog in 
het vaandel staat? Kom dan zeker een keer een proefles HIIT volgen op de 
donderdagavond! De aankomende 2 weken zijn deze lessen dus online en kan 
je eventueel vanuit huis een proefles volgen. Liever tóch in de studio, dan ben 
je op donderdag 19 november welkom! Elke donderdag van 20.00-21.00 uur 
staat Nikisha voor je klaar om samen met jou jouw grenzen op te zoeken 
binnen een voor jou comfortabel niveau. Proefles aanvragen kan via 
https://mijn.dansja.nl/Proefles.  
 
Yoga op dinsdagavond 
Of je nu wilt beginnen met Yoga, of al vaker op de mat hebt gestaan, bij ons is iedereen van harte welkom. 
Yoga is een combinatie van houdingen en ademhalingsoefeningen die je zowel 
mentaal als fysiek tot rust kunnen brengen. Het is een mooie manier om je 
lichaam gezond en soepel te houden en verbinding te brengen tussen je hoofd en 
je hart. Het helpt je bewuster te worden, zowel op als buiten de mat, doordat je 
fysiek en mentaal in balans komt. Elke dinsdagavond van 21.00 uur tot 22.00 uur 
is er Yoga bij DANSJA. De aankomende 2 weken zijn deze lessen dus online en kan 
je eventueel vanuit huis een proefles volgen. Liever tóch in de studio, dan ben je 
op dinsdag 24 november welkom!  Wil je een proefles volgen? Dat kan! Geef je 
op via onze website https://mijn.dansja.nl/Proefles 
 
Vriendenweek t/m groep 8 
Van maandag 7 december t/m zaterdag 12 december is het vriendenweek bij DANSJA. Tijdens deze week 
mogen de leerlingen t/m groep 8 een vriend/vriendin meenemen naar dansles en dan kunnen jullie samen 
dansen. Normaal gesproken is de vriendenweek voor alle leden van DANSJA bedoeld, maar i.v.m. COVID-19 
is het deze keer anders. We hopen natuurlijk wel dat het volgend jaar weer als vanouds is. Dus schrijf deze 
datum in jouw agenda en nodig jouw vriend of vriendin vast uit. Dit geldt niet voor de lessen van de 
voorselecties, TTK en demogroepen. 
 
Verkoop kleding 
I.v.m. de maatregelen mogen ouders voorlopig niet meer naar binnen bij DANSJA. Maar we kunnen ons 
ook wel voorstellen, zo met de feestdagen voor de deur, dat een kledingstuk van DANSJA wel een leuk 
cadeautje is voor in de schoen of onder de boom ;-). Wil jij een trui, legging, t-shirt, joggingbroek of vest 
van DANSJA kopen, stuur dan een mail naar ilse@dansja.nl. Wij zorgen dat dan het juiste kledingstuk op 
een afgesproken dag/tijdstip klaarligt en dan betaald en opgehaald kan worden. En bestel jij vóór 1 
december 2020 een kledingstuk, dan krijg je er een verrassing bij! Dus wacht niet langer en stuur een 
mailtje met jouw bestelling naar Ilse.  
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Grote Clubactie 
Wegens succes is de Grote Club Actie verlengd! De Grote Club Actie merkte dat er dit jaar 
aanzienlijk meer loten werden verkocht dan voorgaande jaren en heeft daarom de actie 
verlengd t/m 30 november 2020. Super fijn! Inmiddels heeft ons systeem aangegeven dat 
116 verschillende lotenverkopers van DANSJA actief zijn geweest, hoe tof is dat!? Help jij 
ook nog mee? Deel jouw persoonlijke link óf de algemene link van de dansschool nog met 
familie of vrienden. Loten verkopen via de algemene link van de dansschool kan 
via https://lot.clubactie.nl/lot/dansschool-dansja/10379586 Klik, deel en verkoop! Onze 
dank is super groot! 
 
Schoentje zetten 
Dit jaar is alles anders, maar dat brengt ook weer leuke nieuwe ideeën met zich mee! 
Daarom is het voor de leerlingen t/m groep 4 mogelijk om dit jaar hun schoentje te zetten 
bij ons! In de week van maandag 30 november t/m zaterdag 5 december 2020 mag jij jouw 
schoentje (wel jouw naam noteren) meenemen en wie weet zit er die week daarop wel 

wat in       Zet jij ook jouw schoentje? 
 
Dobbelen vanaf groep 5 
Ook dit jaar gaan wij weer dobbelen tijdens de Sinterklaasperiode. We doen dit met de oudste groepen 
(vanaf groep 5/6) en dobbelen dan om leuke/gekke cadeautjes. In de week van maandag 30 november t/m 
zaterdag 5 december 2020 zullen we dan voor één keer niet dansen, maar gezellig samen het dobbelspel 
spelen. Uitleg over het dobbelspel ontvangen jullie binnenkort nog per mail. Houd intussen je ogen open 
voor leuke/gekke cadeautjes (max. € 2,00 per stuk). Het hoeft niet nieuw te zijn, misschien heb je thuis nog 
wel iets leuks liggen.  
 
Sportlessen via Zoom 
Jaja… Onze creativiteit komt weer naar boven! De aankomende 2 weken verzorgen 
wij, doordat het kabinet de maatregelen heeft aangescherpt, onze sportlessen via 
Zoom. Super leuk! Wil jij via deze weg thuis een proefles volgen? Dan kan dat 
natuurlijk! Stuur dan even een mailtje naar mandy@dansja.nl, zij zorgt ervoor dat je 
de juiste link ontvangt. Wil je liever in real life een proefles volgen? Geef je dan nu 
alvast op, want wij hopen vanaf donderdag 19 november weer in de studio les te geven! 
 
Afmelden 
Graag willen we jullie er nogmaals op wijzen dat je via https://mijn.dansja.nl/ onwijs makkelijk jezelf of 
jouw zoon/dochter kan afmelden voor een les. Bellen naar ons vaste nummer (030-6339596) kan natuurlijk 
ook. Neemt niemand op? Dan kan je de voicemail inspreken en wordt de afmelding in ons systeem gezet.  
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Ook sponsor worden? Dat kan al vanaf € 50,00 per jaar.  

Meer info? Neem contact op via info@dansja.nl 
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