2 augustus 2020
Nieuwsbrief 1 seizoen 2020/2021
Beste ouders,
Ongelofelijk maar waar, er staat een nieuw seizoen voor de deur en laten we hopen dat we
dit aankomende seizoen enigszins goed doorkomen zonder lockdown en met een goede
gezondheid voor ons allemaal. Ik hoop dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad
dat we er gezamenlijk weer van gaan genieten dat de kinderen weer kunnen dansen in
Studio 8 van de Chassé Dance Studios.
Start van TOZ By Esther Dansschool zal zijn op:
- Zaterdag 22 augustus 2020 en Maandag 24 augustus 2020
Nieuwe danskleding:
Zaterdag 29 augustus 2020 bezoek aan DNC Store voor balletschoenen, pakjes etc.
Dit is allemaal in de middag na de lessen. Rond 14:00-14:30 in de van Woustraat
(nieuw adres) iedereen mag mee, ook de kinderen vanaf 4 jaar, echte balletschoenen
en balletpakje is natuurlijk helemaal geweldig. Je betaald zelf de danskleding,
normaal gesproken geeft DNC Store 10% dansschool korting.
Stel je voor dat:
- Er weer een lockdown komt dan gaan de lessen online door!
- Voor de peuters zal daarnaast een programma zijn van steeds 20 minuten á een half
uur via youtube kanaal van de dansschool te bekijken i.z. taal en rekendans, kleuren,
vormen, voorwerpen etc. Etc.
- Er zal dan weer schminkles online komen.
- Een grote MAAK-JE-EIGEN-CHOREO CHALLENGE die we aan elkaar gaan verbinden
met muziek en als film de wereld in sturen.
Nieuws omtrent invulling lessen
Ik ben met een aantal organisaties bezig om een soort fusie aan te gaan en daar vanuit af en
toe gastdocenten aan te trekken zodat de kinderen ook van andere mensen les krijgen.
We zullen alles stapje voor stapje moeten doen in dit komende seizoen met de stille hoop
dat we aan het eind toch echt de grote voorstelling kunnen hebben in Podium Mozaîek. De
datum is al vastgelegd n.l. Zondag 27 Juni 2021.

Nieuwe algemene voorwaarden
Samen met deze nieuwsbrief stuur ik ook de algemene voorwaarden mee; lees deze aub
goed om vergissingen te voorkomen! Graag krijg ik dan van jullie allemaal opnieuw het
inschrijfformulier getekend voor akkoord met de nieuwe voorwaarden (covid-19
maatregelen).
Website, vriendjes/vriendinnetjes regeling
Kijken jullie aub regelmatig op de website voor vakanties, aankondigingen etc. Je mag me
ook altijd even een whatsappje sturen met je vraag. Graag je kind afmelden als hij/zij niet op
les komt! Neem vooral vriendjes/vriendinnetjes mee voor een gratis proefles! Hoe meer
zielen hoe meer vreugd.
Bovendien als jou vriendje/vriendinnetje zich inschrijft en de lessen meekomt doen dan krijg
jij op je volgende blok 10% korting, óók als je al korting krijgt vanwege 5 volledig betaalde
dansblokken!
Schminkdoosjes lessen
Ik hoop dat jullie allemaal de schminkdoosjes nog hebben. Mocht dit niet het geval zijn vul
ze dan zelf aan met de kleurtjes want we gaan zeker nog een paar online lessen in vakanties
doen wat betreft schminkles.
Hoe leuk zou het zijn als de kinderen zich een beetje gaan bekwamen in schminken, jezelf
totaal veranderen in iets prachtigs!
Ik wens jullie voor nu een mooie start op school en het nieuwe seizoen en ik zie graag de
eerste leerlingen weer op zaterdag 22 augustus a.s.
Met zeer vriendelijke en warme groet,
Esther van Emden
www.tozbyestherdansschool.nl
info@tozbyestherdansschool.nl
telefoon:0645833732

