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bewegen. Eerst via filmpjes op onze website, daarna
via de livestream en tenslotte door jullie buiten les
te geven op de handbalvelden en we elkaar weer
konden zien. Jullie zijn daar vrijwel allemaal
gedurende de hele periode in mee gegaan door te
blijven dansen en ons te blijven steunen. Daar zijn
we dankbaar voor en ik wil jullie ook namens het
docententeam bedanken voor dit vertrouwen. Dit
geldt ook voor mensen die tijdelijk hebben moeten
stoppen door onzekere omstandigheden en toch
weer zijn aangesloten.

DANK JULLIE WEL ALLEMAAL

Aanvang lessen 2020
De school is gesloten tot en met zaterdag 29
augustus. Op maandag 31 augustus gaan alle lessen
weer van start.
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
Dank je wel aan alle leerlingen
Wat hebben we een jaar achter de rug. Dat geldt
uiteraard voor iedereen op alle fronten.
Een periode van veel onzekerheid. Met veel hard
werken hebben we ons uiterste best gedaan om,
binnen wat de Coronacrisis nog mogelijk maakte, zo
goed als ging iedereen te kunnen laten dansen en

Nu klinkt het bijna alsof dit afgesloten is en we
weer gewoon verder kunnen. Maar zoals jullie allen
weten is dat helaas niet waar. Ook de start en het
binnendansen zal anders zijn.
Dansprotocol
We zijn blij dat het nieuwe seizoen gewoon weer
binnen in onze vertrouwde dansstudio opgestart kan
worden. Er zijn echter wel allerlei voorwaarden
waaraan we moeten voldoen met betrekking tot
onder andere het brengen en halen, het aankomen
en vertrekken, de routing, hygiëneregels,
enzovoorts. Er is door Dansondernemers Nederland
een basisprotocol danssector opgesteld op basis van
de richtlijnen van het RIVM en het NOC.NSF. Deze
moet iedere ondernemer passend maken naar zijn of
haar situatie. Hier wordt nog de laatste hand aan
gelegd en dat zal jullie als apart document voor 31
augustus toegestuurd worden.
Ten opzichte van de laatste Dansnieuwtjes is de
situatie rondom Corona niet verbeterd. Dat is
waarom we wat betreft de mogelijkheden tot

compenseren nog een slag om de arm wilde houden
en dat blijkt nu ook nodig te zijn. We hadden
bijvoorbeeld het idee opgevat dat je met
"strippenkaarten" voor een bepaalde periode je
lessen kunt compenseren in een andere les. Dit
betekent echter dat de lessamenstellingen steeds
iets anders kunnen zijn. Op dit moment staan de
richtlijnen en het protocol dat niet toe. We zijn
voor nu al heel blij dat we weer binnen mogen
dansen en willen met die kans ten gunste van
iedereen zo veilig mogelijk omgaan.
Balletkleding bestellen
De voorgeschreven balletkleding is gewoon weer via
ons te verkrijgen. We hopen dat de voorraad weer
een beetje op peil is bij de start van het schooljaar.
Inmiddels kan ik me voorstellen met de periode van
de zomervakantie en ook de periode daarvoor dat er
veel balletkleding en schoenen te klein zullen zijn.
Dat betekent dat er wellicht velen tegelijk nieuwe
kleding willen bestellen en passen. Dit kan door de
1,5 meter regel niet met z'n allen in de kleedkamer
zoals we dat voorheen deden. Enkelen van jullie
zullen we rondom een leswissel om de beurt kunnen
helpen.

Een andere praktische manier die de
voorkeur heeft is:

Stuur een mail of laat indien mogelijk aan de deur
weten wat je nodig hebt voor je dochter. En als je
als wat ouder bent kun je dat prima zelf met ons
regelen. Dan zorgen wij dat we rondom de les of
tijdens de les even wat spullen doorpassen met jou
of met je dochter. Dan houden we het apart of
plaatsen de bestelling. Betaling kan gewoon cash aan
de balie of middels overschrijving of automatische
incasso.
Voorstellingen
In de laatste Dansnieuwtjes was al te lezen dat we
nog geen nieuwe grote dansvoorstelling gepland
hebben door Corona. We gaan binnenkort met het
docententeam bespreken wat en hoe we dat gaan
doen. En natuurlijk horen jullie er dan over zodra er
meer bekend is. Want het liefst willen we natuurlijk
weer gaan toewerken naar een mooie dansproductie.
Alleen HOE dat is nog even spannend.
We zijn voor de uitgestelde musicalvoorstelling
"Mathilde" bezig een nieuwe datum en locatie te
regelen voor het najaar. Dat horen jullie snel.
Maandelijks incasseren en wijziging opzegtermijn
We werken in de balletschool al een tijdje met een
boekhoudpakket waar we nu ook het doen van

incasso's aan willen koppelen. De grootste
verandering die dat voor jullie teweeg brengt, is dat
we vanaf september maandelijks gelijke bedragen
gaan incasseren. Er wordt steeds op de 25e
geïncasseerd gedurende 10 maanden. In de maanden
juli en augustus vindt er net als nu geen incasso
plaats. Een opzegging kan zoals voorheen gedurende
het hele jaar en gaat in vanaf de eerste van de
volgende maand (voorheen was dat een maand
langer). Voorbeeld: als je op 8 februari opzegt, is
het lesgeld voor de maand februari nog
verschuldigd, welke dan op 25 februari
geïncasseerd zal worden en zeg je op per 1 maart.
Per direct opzeggen kan dus ook in dit geval niet.
De gezinskorting komt vanaf nu om praktische
technische redenen te vervallen.
Lesgeld schooljaar 2020 - 2021
In de mail als aanvulling op de laatste Dansnieuwtjes
hebben jullie het lesgeld voor het seizoen 20202021 kunnen lezen. Deze bedragen zijn uiteraard als
basis genomen om de maandelijkse bedragen op te
baseren. De hoogte van het lesgeld is dus niet
gewijzigd ten opzichte van de laatste informatie. De
opzet is gelijk gebleven dus iedere volgende les die
je volgt wordt steeds goedkoper.
Het lesgeld voor het schooljaar 2020– 2021 is te
vinden in de bijlage in deze Dansnieuwtjes.
Zoals eerder genoemd wordt gedurende 10 maanden
op de 25e van de maand het lesgeld afgeschreven.
Hiermee ben je voor het hele schooljaar
geïnformeerd over de hoogte en moment van de
afschrijving per maand. Er zal dan ook geen aparte
factuur verzonden worden. Als je gedurende het
schooljaar één les meer of minder gaat volgen zal
dat steeds per de 1e van de volgende maand ingaan.
Als je geen automatische incasso hebt, word je
verzocht het lesgeld uiterlijk op de 25e van iedere
maand over te maken op NL 38 RABO 0102289654
t.n.v. balletschool Margôt Bierens o.v.v. naam
leerling.
We hebben er zin in en vinden het fijn jullie weer
hier in de balletschool te mogen ontvangen. Voor
een hopelijk heerlijk SWINGEND en DANSANT
jaar.
Tot gauw.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Kerstens
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Lesgelden 2020 - 2021
Peuterballet (code 10)
1 les per week (30 minuten)

€ 20,00

Kleuterballet (code 20)
1 les per week (45 minuten)

€ 22,50

Kinderen t/m 13 jaar (code 30)
1 les per week (60 min)
2 lessen per week (120 min)
3 lessen per week (180 min)
1 les per week (75 min, incl spits)
2 lessen per week (135 min, incl spits)
3 lessen per week (195 min, incl spits)

€
€
€
€
€
€

26,75
42,00
53,25
34,75
50,00
61,25

Leerlingen vanaf 14 jaar t/m 20 (code 40)
en Volwassenen (code 50)
1 les per week (60 min)
€ 31,75
2 lessen per week (120 min)
€ 50,00
3 lessen per week (180 min)
€ 60,00
1 les per week (75 min, incl spits)
€ 41,25
2 lessen per week (135 min, incl spits)
€ 59,50
3 lessen per week (195 min, incl spits)
€ 69,50
2 lessen per wk (150 min, incl spits + show) € 65,50
3 lessen per wk (210 min, incl spits + show) € 75,50
Musical (code 60)
1 les per week (60 min)
1 les musical + 1 andere les (120 min)
1 les musical + 2 andere lessen (180 min)
1 les musical + 1 klassiek en spits (135 min)

€
€
€
€

33,30
51,00
57,50
59,00

