WIJ GAAN WEER BEGINNEN
Hallo Allemaal,
Op zaterdag 2 september a.s. starten we weer met de lessen.
Locatie
Wij zijn erg blij met onze nieuwe danszaal op de nieuwe locatie in het Jerusalem gebouw, aan
de Heuvelstraat 4. We zijn nog druk bezig met de aanpassingen aan de zaal en kleedruimte
maar de nieuwe vloer is klaar!! Binnenkort wordt er ook een tweede ruimte geschikt gemaakt
om te dansen zodat alle groepen op korte termijn weer samen in een gebouw kunnen dansen.
Volgende week starten alle groepen volgens de tijden /locatie die jullie terug kunnen op de site.
Wij zullen jullie tijdens de les en via de website op de hoogte houden wanneer alle andere
groepen ook over gaan naar Jerusalem.
Lesrooster
Het lesrooster kunnen jullie terug vinden op onze site. Alle groepen waarvan de dag/lestijd is
aangepast hebben van ons een aparte mail met de nieuwe tijd en lescode ontvangen. Kijk op het
lesrooster goed naar de locatie! Mochten er nog vragen zijn over de indeling van de groepen of
lestijden spreek dan na de eerste les je dansdocent aan.
Wij willen iedereen vragen om de eerste les na de vakantie op tijd aanwezig te zijn. We zullen
aan het begin van de les de tijd nemen om de nieuwe ruimtes te laten zien. Ouders zijn hierbij
ook van harte welkom.
No Shoes Area
Een mooie nieuwe ruimte met een echte dansvloer vraagt om nieuwe regels ! Dat wordt even
wennen voor alle hiphoppers en alle ouders tijdens de kijklessen. Zand , straatvuil en zwarte
zolen zijn funest voor onze vloer. Iedereen die op schoenen danst dient zijn of haar schoenen
dus voortaan mee te nemen. Als je nog goede sneakers hebt moet je ze dus schoon maken en
mochten je sneakers zwarte zolen hebben dan moet je helaas voor andere sneakers zorgen.
Parkeren
Bij het Kunstencentrum Jerusalem is voldoende parkeergelegenheid aan de voorzijde van het
gebouw. Hier is ook een kiss & ride zone om de kinderen veilig te laten in- en uitstappen.
Administratie
Wij vinden het belangrijk dat de ledenadministratie en de incasso van de contributie goed
verloopt. Wij willen iedereen daarom vragen om onder de link “lidmaatschap” op de website te
kijken naar de regels voor aan- en afmelden en de incassoperiode. Daarnaast hebben wij de
tarieven voor de contributie aangepast.
Dizzy Mail
Alle mailtjes die wij via sportlink naar de leden versturen kunnen niet rechtstreeks beantwoord
worden. Gebruik om te mailen het contactformulier op onze site of mail naar
info@dizzydance.nl

Wij hopen er met jullie weer een fijn dansjaar van te maken en zien jullie weer vanaf zaterdag 2
september aanstaande.
Team Dizzy Dance

