Wieleweetjes
1 september 2020
Beste ouders en cursisten,
Welkom bij de dansafdeling van de Wiele creatief! Na een zeer onzekere periode is het nu dan
eindelijk weer mogelijk om de lessen weer op te starten. Hieronder leest u belangrijke informatie
m.b.t. de danslessen.
I.v.m. Covid -19 hebben wij een paar regeltjes op een rij gezet, om zo voor zowel de cursisten als
docenten het zo veilig mogelijk te houden.
Onze regels voor de dansafdeling zijn de volgende:
• Bij verkoudheid, griep- achtige verschijnselen en of koorts verwachten we dat je thuis blijft. Je
kunt ons verwittigen via what’s app. Telefoonnummers van de docenten staan onderaan deze
brief.
• Entree van De Wiele is bij het waterrad, uitgang is de voormalige nooduitgang naast de danszaal.
• Entree danszaal is door de kleedkamer, uitgang is via de grote deur in de zaal naar de gang.
• Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van je les.
• Ga thuis naar het toilet.
• Kleed je thuis vast om in je danskleding. Schoenen kunnen ter plekke worden gewisseld.
• Handen wassen bij binnenkomst en nà de les.
• Houd voldoende afstand van elkaar (vanaf 12 jaar).
• Ouders mogen buiten wachten, bij de buitendeur grenzend aan de lange zijde van het gebouw bij
de fietsenstalling. (met uitzondering van de kleuters en proeflessen, 1 ouder per kind).
• Tussen de lessen door wordt er gedesinfecteerd, de docent heeft weinig tijd om u te woord te
staan. Maak even een bel afspraak of stuur een mailtje naar dans@dewielecreatief.nl.
• Proeflessen mogen altijd worden gevolgd, wèl even van tevoren aanmelden op het bovenstaande
e-mailadres.
Nieuwe cursussen
*Modern voor jongeren (12 +) (cursuscode 265)
Startdatum: nog te bepalen
Tijd: 19.00-20.00
Docente: Carline Slaats

*Workshop Modern voor volwassenen (cursuscode 230)
Startdatum maandag 31 augustus 5 lessen
Tijd: 20.15-21.15
Docente: Carline Slaats

*Pre Masterclass klassiek 12-16 jaar (cursuscode 256)
Startdatum dinsdag 15 september
Tijd: 18.00-19.30
Docente: Minouche Meijer

Lesrooster per 31 augustus 2020
Maandag:
19.00-20.00 Modern jongeren

Carline (startdatum nog te bepalen)

20.15-21.15 Modern volwassenen

Carline

Dinsdag:
18.00-19.30 Pre masterclass 12-16 jaar Minouche
19.45-21.45 Masterclass 18+

Minouche

Woensdag:
Alle woensdag lessen worden door Tamara gegeven
14.15-15.00 Kleuters
15.10-16.10 Ballet 6-9 jaar
16.25-17.25 Dancemix 1
17.35-18.35 Dancemix 2
19.15-20.45 Dans je Zen
Donderdag
10.00-11.15 Dans je fit

Minouche

16.30-17.45 Grade 3

Minouche

18.00-19.15 Grade 5

Minouche

Vrijdag
9.00-10.30 klassiek volwassenen

Minouche

10.45-12.15 klassiek volwassenen

Geertrui

Zaterdag
9.30-10.15 Mini maxi dans

Tamara

10.30-11.45 Repertoire

Tamara

Voor het inschrijven en de cursus/code nummers verwijzen wij jullie naar de website van De Wiele
creatief: www.dewielecreatief.nl

Open dag De Wiele creatief ook pasmoment uniforme danskleding
Op zondag 6 september is Minouche Meijer aanwezig met haar ballet winkeltje voor nieuwe
cursisten die uniforme kleding en schoenen nodig hebben. Ook voor leuke dans gadgets en mooie
balletpakken, kunt u bij haar terecht. Vragen over de cursussen beantwoordt zij natuurlijk graag.
Ook voor cursisten die nog iets nieuws nodig hebben, zijn van harte welkom. Vanwege Covid-19
kunnen we maximaal 2 mensen tegelijkertijd helpen.
De winkel is geopend van 12 tot 16 uur. Geen contante betaling mogelijk, enkel betaal verzoek.

Voorstelling 5 en 6 juni 2021 Hofdael
We hopen op 5 en 6 juni groots te kunnen uitpakken met een geweldige mooie dansvoorstelling! De
Wiele creatief bestaat dit jaar 50 jaar en dat willen we graag vieren met jullie. Echter even geduld
aub … informatie volgt spoedig.

Telefoonnummers docenten:
Tamara van Lint:

06-48521337

Carline Slaats:

06-22789453

Geertrui Woltjer:

06-51910939

Minouche Meijer (stafdocent):

06-20397286

Tot slot:
Voor informatie omtrent de cursussen kunt u contact opnemen met Minouche Meijer:
Dans@dewielecreatief.nl of 06-20397286.
Voor de cursistenadministratie van De Wiele creatief: info@dewielecreatief.nl of telefonisch: 0402855496 tussen 9.00- 12.30u.
We kijken er naar uit jullie weer dansend te mogen begroeten in onze corona proof danszaal!
Tamara, Carline, Geertrui en Minouche

