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We zijn inmiddels vol enthousiasme weer begonnen met de lessen. Sommige van jullie zijn dit 
schooljaar voor het eerst gestart, terwijl anderen weer mochten beginnen in hun eigen vertrouwde 
groep. Omdat er veel nieuwe leden zijn bijgekomen en anderen het misschien weer even zijn 
vergeten volgen hier nog een aantal “huishoudelijke” mededelingen:  
 

 Iedereen die bij Dizzy danst heeft een inschrijfformulier ingevuld en blijft lid tot 
wederopzegging.  
 

 Mocht je een keer niet aanwezig kunnen zijn bij de les dan kun je je afmelden via 
info@dizzydance.nl.  
 

 Wij proberen al onze leerlingen op de hoogte te houden van alle activiteiten via 
nieuwsbrieven. Deze worden niet meer tijdens de lessen uitgedeeld maar zijn terug te vinden 
op onze site. Via email laten wij al onze leerlingen weten wanneer er belangrijke nieuwe 
items op de site worden gezet. Probeer dus regelmatig op onze site te kijken.  
 

 Wij maken gebruik van de gymzalen op het Raayland college. Let op dat we alleen gebruik 
mogen maken van de kleedlokalen en de hal boven en beneden. Het is niet toegestaan om 
op andere plaatsen in het gebouw te verblijven.  
 

 Wij willen iedereen die met de auto komt vragen te parkeren bij sporthal de Wetteling of in 
de parkeervakken bij de Focus of de Vendel. In de Antoniusstraat geldt een stopverbod. Het 
parkeren/wachten hier leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties en overlast voor de buurt. Dit 
vinden wij erg vervelend en vertrouwen op jullie medewerking om dit te voorkomen.  
 

 De kledingvoorschriften kan iedereen terugvinden op onze site. Alle danskleding is 
verkrijgbaar bij Thetru. Wanneer je een periode hiphop les krijgt draag je vrijetijdskleding, 
d.w.z. een joggingbroek en een shirt en sneakers. Bij de jongens zijn er nog niet eerder vaste 
afspraken gemaakt maar willen we vragen om een grijze joggingbroek te dragen, een t shirt 
en sneakers.  
 

 In de kast beneden bij het prikbord bergen wij alle gevonden voorwerpen op. Er blijven 
regelmatig spullen liggen dus zijn wij genoodzaakt de kast op te ruimen. Tot de 
herfstvakantie geven wij iedereen de gelegenheid om de gevonden voorwerpen in de kast uit 
te zoeken. Probeer niet te vergeten om de naam in het danspakje en schoentjes te zetten.  
 

 Voor elke schoolvakantie zijn er kijklessen voor alle kindergroepen. Ouders en andere 
belangstellenden zijn de laatste 15 minuten van de les van harte welkom. M.u.v. de week 
voor de herfstvakantie. In de week van 10 t/m16 oktober zijn er namelijk open lessen.  
 
 

 Willen alle leerlingen die op zaterdag / zondag les hebben er rekening mee houden dat al 
onze schoolvakanties m.i.v. dit jaar op zaterdag beginnen . Dit betekent dat er het eerste 
weekend van de vakanties geen les is en dat de lessen weer starten op de zaterdag voor dat 
de scholen weer beginnen.  

 
Wij hopen er samen met jullie weer een heel fijn dansjaar van te maken….  


