www.balletschoolmargotbierens.nl

Nieuwsbrief
juni 2020

In deze Dansnieuwtjes
 Einde schooljaar
 Vriendjes en vriendinnetjes week
 Zomervakantie 2020
 Links naar de livestreams
 Terugblik schooljaar 2019 – 2020
 Vooruitblik schooljaar 2020 – 2021
 Musicalvoorstelling
 Doorschuiven en nieuwe lestijden
 Vakanties schooljaar en vrije dagen
2020 – 2021
 Lesgelden 2020 –2021
 Volgende Dansnieuwtjes in augustus
2020
Einde schooljaar in verband met Corona.
Vanaf 1 juli mag er weer binnen gedanst worden
onder veel voorwaarden. Ondanks dat we er dit jaar
voor hebben gekozen om in onze zomervakantie nog
een week langer door te dansen en dus in juli nog 1,5
week naar binnen zouden kunnen, hebben we
besloten het schooljaar toch op de buitenlocatie af
te sluiten. Dit vanwege de rust en duidelijkheid
want voor het binnen dansen zou er weer een heel
nieuw protocol moeten komen voor slechts 1,5 week.
Vriendjes- en vriendinnetjesweek 6 t/m 11 juli
Kijklessen zullen er dit jaar niet inzitten want dat
laten de richtlijnen en geldende protocollen niet
toe. Maar om het jaar toch een beetje gezellig af te
sluiten willen we jullie graag een vriendjes- en
vriendinnetjesweek aanbieden. Dit mag wel, sterker
nog dit wordt vanuit de overheid juist gestimuleerd.
Dit doen we in de week van maandag 6 tot en met
zaterdag 11 juli op de buitenlocatie. Dat betekent
dat iedereen tot en met 16 jaar 1 vriendje of
vriendinnetje mee mag nemen naar je eigen
buitenles. Eventuele begeleiders (max. 1 per
leerling) mogen echter volgens de richtlijnen niet
bij de les aanwezig blijven.

Zomervakantie 2020
Door de bijzondere omstandigheden van deze tijd
starten we de zomervakantie een week later en wel
vanaf maandag 13 juli in plaats van maandag 6 juli
volgens de eigenlijke planning. De zomerstop is dus
een week korter.
Op maandag 31 augustus gaan alle lessen weer van
start.
Livestreamlinks blijven bestaan tijdens de zomer
en vraag om links als je deze lessen in de
vakantie thuis wilt doen.
Door een heel aantal van jullie worden de
livestreamlessen meerdere malen fanatiek gevolgd
en bekeken. Om je deze gelegenheid ook tijdens de
zomervakantie te bieden, laten we de livestreams
bestaan. Je kan dan tijdens de hele zomerperiode
de toegestuurde links blijven gebruiken om lekker
te dansen en sporten. Mocht je nog graag van een
andere les(sen) de links willen gebruiken om die te
volgen, laat het weten dan stuur ik ze graag toe.
Denk aan Pilates, Klassiek ballet workout,
Salsaerobics en Body Fit. Ook als je nog andere
links wilt hebben of mist, laat maar weten.
Terugblik schooljaar 2019 - 2020
Het afgelopen jaar was op zijn zachts gezegd een
bewogen jaar. Na een zeer feestelijk vorig seizoen
waarin Balletschool Margot Bierens haar 50-jarig
jubileum heeft gevierd, was dit een jaar van heel
andere orde. Afgelopen januari werden we
opgeschrikt door het plotselinge overlijden van mijn
man Frans van Leijden. Voor velen een bekend
gezicht binnen de balletschool. Al ruim 20 jaar is hij
op de achtergrond nauw betrokken geweest bij de
organisatie. Velen kennen hem van even binnenlopen,
helpen aan de balie, als één van de film en
fotomannen en altijd hand- en spandiensten
verlenend bij al onze voorstellingen en optredens.
Mijn steun en toeverlaat in veel zaken. Ik mis hem
daarin zeer. Gelukkig zijn in de periode vanaf Frans
zijn overlijden onze dansdocenten mijn grote steun
geweest zodat we weer door konden. Wat een

topteam.
Kort hierna kregen we te maken met de
Coronacrisis. Wat eerst een periode leek waarin we
slechts enkele weken dicht zouden zijn, is het
inmiddels een periode waarin de deuren hier nog
steeds gesloten moeten zijn maar we gelukkig al wel
weer buiten mogen dansen. We hebben in deze
periode keihard gewerkt om ieder weer zoveel
mogelijk te laten dansen door de geposte
dansfilmpjes op onze website, door de livestream
lessen, door inmiddels bijna iedereen weer buiten
lessen aan te bieden en door het aanbieden van
lessen gedurende drie vakantieweken (2 weken
meivakantie en 1 week zomervakantie). In de
periode van 13 juli tot en met 29 augustus zijn we
gesloten om ons in die periode weer zo goed
mogelijk voor te bereiden op de periode die daarna
komen gaat.
Vooruitblik schooljaar 2020 / 2021
Zoals gezegd gaan we ons in de vakantieperiode
voorbereiden op de periode dat de lessen in de
balletschool weer van start zullen gaan. We kunnen
dan weer binnen dansen maar het zal niet helemaal
zijn zoals je voorheen gewend was. En dan bedoelen
we het brengen en halen, het aankomen en
vertrekken, de routing, hygiëneregels, enzovoorts.
En het omgaan met het houden van 1,5 meter
afstand voor dansers boven de 18 jaar.
Omdat alles rondom de Coronacrisis met alle regels
van dien allemaal veel langer duurde dan gedacht en
nog steeds duurt, is er niet eenvoudig te
compenseren met gewoon even vijf weken inhalen in
de mei- en zomervakantie. Daarom hebben we
besloten in de zomervakantie dicht te zijn op die
ene week na waarin de scholen nog open zijn. Na de
zomer beoordelen we de situatie opnieuw en
bekijken we in welke vorm we nog lessen kunnen
compenseren. Hoe we dit alles exact vorm kunnen
gaan geven, zullen jullie lezen in de volgende
Dansnieuwtjes. Het is wat vroeg om daar nu al
helemaal op vooruit te lopen want in 2 maanden kan
er weer heel wat veranderen.
Normaal gesproken lees je in deze Dansnieuwtjes
(een klein jaar na de vorige voorstelling) alweer over
de planning en de datum van de volgende
dansvoorstelling. Want aankomend schooljaar zou
weer het jaar van de grote dansvoorstelling zijn.
We hopen zeker dat deze aankomend schooljaar
doorgang kan vinden, we hebben echter nog geen
datum geprikt of een theater vastgelegd door de
Coronacrisis. Dus helaas deze keer nog geen
belangrijke data om vast te leggen in je agenda.

Maar we hopen met zijn allen van harte dat het er
toch van kan komen. We houden jullie op de hoogte.
Musicalvoorstelling "Mathilde" uitgesteld
Afgelopen 14 juni had de dag moeten zijn waarop
onze musicalvoorstelling "Mathilde" uitgevoerd zou
worden door onze musicalleerlingen. Door de huidige
omstandigheden hebben de leerlingen zich echter
niet voldoende kunnen voorbereiden. Daarom is er
besloten de voorstelling te verplaatsen naar een
datum in november 2020. Zodra de datum bekend
is, zullen we deze met jullie communiceren.
Doorstromen en wijzigingen lesrooster/lestijden
Normaal gesproken hebben leerlingen die
doorschuiven naar een andere les daar op dit
moment al bericht over gehad. Er waren nu echter
eerst andere prioriteiten waardoor het wat later
zal worden. Als er voor jou iets gaat veranderen in
de lestijd voor volgend schooljaar hetzij vanwege
doorstromen naar een oudere leeftijdsgroep, hetzij
omdat de lestijd van de betreffende les veranderd,
dan ontvang je daar zeer binnenkort bericht over
via de mail.
Vakanties en vrije dagen 2020-2021
Herfstvak
maandag 19 tot en met
zaterdag 24 oktober
Kerstvakantie maandag 21 december tot
en met zaterdag 2 januari
Carnavalsvak maandag 15 tot en met zaterdag
20 februari
Meivakantie
maandag 3 mei tot en
met zaterdag 15 mei
Zomervakantie maandag 12 juli tot en met
zaterdag 4 september
Vrije dagen
2e Paasdag
maandag 4 april 2021
Koningsdag
dinsdag 27 april 2021
2e pinksterdag maandag 24 mei 2021
Lesgeld schooljaar 2020 - 2021
Per schooljaar betaal je drie keer een kwartaal en
een losse maand (september), totaal 10 maanden.
Het lesgeld voor het schooljaar 2020– 2021
bedraagt:
1 les in de week
(voor alle lessen behalve musical)
peuterballet
september
(30 minuten)
kwartaal
kleuterballet
september
(45 minuten)
kwartaal
kinderen t/m 13 jaar september

€
€
€
€
€

20,50
60,00
22,50
67,50
27,50

(60 minuten)
volwassenen
(60 minuten)

kwartaal
september
kwartaal

2 lessen in de week (60 minuten)
(voor alle lessen behalve in combinatie
kinderen t/m 13 jaar september
kwartaal
volwassenen
september
kwartaal

€ 80,00
€ 32,50
€ 95,00

met musical)
€ 42,00
€ 126,00
€ 50,00
€ 150,00

3 lessen in de week (60 minuten)
(voor alle lessen behalve in combinatie met musical)
kinderen t/m 13 jaar september
€ 52,50
kwartaal
€ 160,00
volwassenen
september
€ 60.00
kwartaal
€ 180,00
TOESLAGEN op LESGELDEN
Voor Spitzenles (15 minuten):
Kinderen t/m 13 jaar september
kwartaal
Volwassenen
september
kwartaal

€
€
€
€

8,00
24,00
9,00
28,00

Toeslag op lessen van 75/90 minuten:
september
€ 4,00/8,00
kwartaal
€ 12,00/24,00
Lesgeld voor musicallessen alle leeftijden
Alle leeftijden
september
€ 34,00
kwartaal
€ 99,50
Als tweede les
september
€ 51,00
kwartaal
€ 153,00
Als derde les
september
€ 57,00
kwartaal
€ 172,50
Betaling middels automatische incasso
Het lesgeld zal op de volgende momenten worden
afgeschreven:
lesgeld september
op 15 september
lesgeld kwartaal okt-dec
op 25 oktober
lesgeld kwartaal jan-mrt
op 25 januari
lesgeld kwartaal apr-jun
op 25 april
De af te schrijven bedragen zijn uit bovenstaand
overzicht te halen. Hiermee ben je voor het hele
schooljaar geïnformeerd over de hoogte van de
afschrijving per periode en de afschrijvingsdatum.
Er zal dan ook geen aparte factuur verzonden
worden. Bij een tussentijdse wijziging betreffende
het aantal lessen dat je volgt, zal het meer of
minder gevolgde lessen worden verrekend met het
kwartaal bedrag.
Betaling middels overschrijving

Maak je geen gebruik van de automatische incasso,
dan wordt je geacht zelf aan de overschrijving te
denken en dit te doen voor de bovenvermelde data
waarop ook geïncasseerd wordt. Je ontvangt geen
factuur. Het bedrag kan overgemaakt worden op
onderstaand nummer:
NL 38 RABO 0102289654 t.n.v. balletschool Margôt
Bierens o.v.v. naam leerling en betreffende
kwartaal/periode. Het bedrag is te vinden onder het
kopje lesgeld. Ook kun je het contant aan de balie
betalen.
Lesgeld september 2020
Het lesgeld voor september zal afgeschreven
worden rond 15 september middels de automatische
incasso. Als je geen automatische incasso hebt,
word je verzocht het lesgeld voor 15 september
over te maken, zie kopje betaling middels
overschrijving.
Zonder opzegging voor het nieuwe schooljaar ben je
het lesgeld voor september verschuldigd.
We wensen iedereen een hele fijne zomer en
vakantie toe die wellicht anders is dan andere jaren
maar waar je toch zeker ook van kunt genieten en
moet genieten. Namens ons hele team:
FIJNE ZOMER GEWENST.
Eerstvolgende Dansnieuwtjes
Eind augustus ontvang je de volgende Dansnieuwtjes
met meer informatie over hoe we allemaal weer
veilig binnen kunnen dansen en bewegen.
Zomerse en vriendelijke dansgroet,
Yvonne Kerstens

