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CORONA UPDATE DANSCOLLEGE : Danscollege Sluit tem
05/04 - Info Paasdanskamp - SHOW uitgesteld

Danscollege sluit tot paasvakantie

Alle danslessen worden opgeschort vanaf vrijdag 13/03 tem zondag 05/04
(start Paasvakantie). Zonder bijkomende maatregelen zullen de danslessen
hervatten vanaf maandag 20/04. Als compensatie voor de gemiste lessen werd
beslist om de einddatum van huidig schooljaar te verlengen van 14 juni tot 28
juni.

PAASDANSKAMP – Gaat door onder voorbehoud

Ons Paasdanskamp (06 tem 10 april) gaat nog steeds door, onder
voorbehoud dat er geen extra maatregelen worden genomen door de overheid.
Inschrijvingen zijn nog steeds mogelijk. Schrijf je HIER in ! Tarief is 130€ en -10%
vanaf 2e kind. Als we omwille van extra maatregelen alsnog beslissen om het
Paasdanskamp te annuleren zullen we een volledige terugbetaling doen van het
inschrijvingsgeld. Een annulatie impliceert dan ook dat we géén opvang zullen
voorzien. Iedereen die ingeschreven is zal hierover nog persoonlijk een bericht
ontvangen.

ANNULATIE SHOW 17/05 @ GROENZAAL - NIEUWE DATUM (TBC) @ ZAAL
GOEDLEVEN

Na rijp beraad en in overleg met oudercomité werd beslist om de SHOW
op 17/05 in Groenzaal te annuleren. Er heerst teveel onzekerheid hoe deze
epidemie zich verder zal ontwikkelen en er zijn te weinig garanties om onze
dansers voldoende voor te bereiden voor dit spektakel. We proberen de SHOW
te verplaatsten naar een nog nader te bepalen datum.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTLn3ENm_xNo6yF7sbJy-2GqSp2YNxKy3fio5_ekTSYZNgIQ/viewform
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ZORG GOED VOOR ELKAAR

We wensen iedereen veel sterkte tijdens deze moeilijke periode. In de
eerste plaats een goede gezondheid en voor velen ook de moed en kracht om
de economische gevolgen van deze crisis op te vangen en te verwerken.
Namens danscollege aan allen een virtuele knuffel en blij weerzien vanaf 20/04.
We houden jullie uiteraard op de hoogte over het verdere verloop.

Team Danscollege (Sarah, Cindy, An, Sylvie, Willemien, Vincent)

Danscollege

Goedlevenstraat 179/4
9041 Gent - Oostakker

Dit bericht werd automatisch verzonden via danscollege.peepl.be. Uitschrijven.
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