
 
 

Nieuwsbrief juli 2020 
 

Beste leden, ouders en/of verzorgers, 
Het dansseizoen is alweer op zijn einde. Het was een seizoen dat anders is gelopen dan we hadden 
verwacht. Het vervelende nieuws dat juf Cynthia geopereerd moest worden met een lang herstel, 
maar ook het goede nieuws dat juf Meira zwanger bleek te zijn. Om deze redenen werd de grote 
voorstelling dit jaar dan ook afgezegd. Achteraf is dat misschien maar goed ook want opeens kwam 
daar het corona-virus om de hoek en betekende het dat we vanaf half maart onze deuren moesten 
sluiten en geen lessen meer mochten geven. Gelukkig hebben de juffen zich flink ingezet met alle 
online lessen en challenges en konden we uiteindelijk zelfs nog een paar weken buiten dansen! 
Wij danken iedereen voor het begrip en hopen dat iedereen deze periode in goede gezondheid is 
doorgekomen! Laten we vooral hopen dat we in het nieuwe seizoen de lessen weer op de normale 
manier kunnen gaan oppakken, meer informatie hierover komt eind augustus! 
Hierbij nog wat laatste informatie voordat we lekker allemaal van de zomervakantie kunnen gaan 
genieten! 
 
Agenda 

• 11 juli t/m 30 augustus 2020: geen lessen i.v.m. zomervakantie. 
• 31 augustus: voorlopige start van het nieuwe seizoen. In de week voorafgaand aan de start 

krijgen jullie nog een nieuwsbrief met de laatste informatie! 
• September; de hele maand zijn vriendjes en vriendinnetjes welkom in de les om mee te 

doen! 
• 14 oktober 2020: jaarvergadering in de Höllekes. 
• 18 t/m 25 oktober: herfstvakantie. 
•  

Docenten 
Vanaf 1 juli is juf Meira met zwangerschapsverlof en zij zal in principe in november haar lessen weer 
gaan oppakken. Tot die tijd zullen Lisa Verhees en Maud de Kroon haar lessen vervangen. In de 
nieuwsbrief van augustus zullen zij zichzelf aan jullie voorstellen. 
Juf Cynthia is flink aan het revalideren en zal in het nieuwe seizoen haar lessen weer gaan hervatten. 
 
Peuterdans 
Vanaf 2 september gaan we starten met de les Peuterdans. Op woensdagochtend van 10.00-10.45 
uur zal er een les worden gegeven voor kinderen van 2,5 – 4 jaar oud.  Deze les loopt in principe tot 
aan de herfstvakantie, maar bij voldoende animo zal deze les de rest van het seizoen voorgezet gaan 
worden. 
Wordt uw kind halverwege het jaar vier dan kan hij of zij doorstromen naar onze kinderdansles. 
 
Bij peuterdans leert het te kind bewegen op verschillende soorten muziek. Door eenvoudige en 
herkenbare bewegingen, zoals rennen, springen, rondjes draaien, zwaaien, kruipen en rollen te doen, 
ontdekt de peuter zijn of haar emoties en is hij/zij tegelijkertijd bezig met het ontwikkelen van 



muzikaliteit en motoriek. In de les wordt er altijd gewerkt aan een thema zoals bv, dieren, bloemen, 
knuffels, sneeuw, allemaal thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van een peuter. 
 
Audities dansgroepen 
Het is weer mogelijk om auditie te doen voor de dansgroepen Infinity (14 jaar en ouder) en  
Inspiration (vanaf 10 jaar). 
Infinity traint op maandag van 18.30-19.45 uur 
Inspiration traint op vrijdag van 16.45-17.45 uur 
Ben je heel fanatiek met dans bezig en lijkt het je leuk om in een groep te zitten die veel optreedt? 
Geef je dan snel op door een mail te sturen naar docenten@sidanza.nl. Wij nemen contact met je op 
wanneer je auditie kunt komen doen. 
 
Als laatste willen wij jullie natuurlijk een hele fijne zomervakantie wensen in goede gezondheid! We 
hopen dat we in het nieuwe seizoen gewoon weer op de normale manier kunnen gaan dansen met 
z’n allen! 
 
Met vriendelijke dansgroet, 
 
Het bestuur en de docenten van SiDanza 
 


