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CORONA UPDATE DANSCOLLEGE : Babynieuws -
Danscollege ZOOMT - Uw mening telt

Beste leden van Danscollege,

Hopelijk is iedereen nog gezond en wel en wensen we snel beterschap voor
diegenen die in hun kennissenkring uitgedaagd worden door dit Coronavirus.
Danscollege daagt jullie uit om in beweging te blijven. Lees onze nieuwsbrief
aandachtig door.

BABYNIEUWS

Laten we maar onmiddellijk aftrappen met leuk nieuws. Leentje (dansdocent) is
bevallen van een flinke zoon NOAH en ook Sarah (coördinatrice Danscollege &
dansdocent) is bevallen van een flinke zoon ABE. 

DANSCOLLEGE ZOOMT VANAF 20/04 tem 03/05 

Omdat er nog steeds een samenscholingsverbod is blijft onze dansschool
voorlopig nog gesloten tot 03/05. Omdat we jullie allemaal ZO verschrikkelijk
missen hebben we beslist om te gaan VIDEOBELLEN & DANSEN via ZOOM : ). U
leest het goed, ons wekelijkse danslesje zal er een beetje anders uitzien maar we
willen deze uitdaging graag de komende 2 weken met jullie proberen. De
allerkleinsten zullen wel een beetje hulp nodig hebben van de mama/papa.
Hopelijk kan iedereen er bij zijn.

ZOOM - GEMAKKELIJKER DAN JE DENKT - PROBEER HET

In BIJLAGE kunnen jullie een HANDLEIDING vinden hoe jullie ZOOM

https://zoom.us/
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gratis kunnen installeren op jullie computer. (SIGN UP, IT'S FREE). Vervolgens is
er een stappenplan hoe je kan inloggen op je dansles en enkel tips hoe je de
instellingen op je computer kan aanpassen. Meestal zal de les doorgaan op het
vaste tijdstip (zoals in lesrooster) maar sommige lessen zijn verplaatst ! Kijk
daarom zeer goed naar het OVERZICHT VAN DE ZOOMLESSEN. Staat je les er
nog niet tussen, heb dan nog eventjes geduld, het overzicht zal regelmatig
geüpdatet worden met de ontbrekende lessen. Om in te loggen hebben jullie dus
een "Meeting ID" nodig. Het paswoord is altijd "goedleven". Je kan 10' vooraf
inloggen : zet je klaar voor de computer, zorg dat je je computerscherm goed kan
zien en zorg dat je een beetje plaats hebt om te dansen. De dansdocent zal pas
de les opstarten exact op het voorziene uur. Jullie kunnen samen 45 gezellig
babbelen, zwaaien, plezier maken en dansen. Luister goed naar wat de
dansdocent te vertellen heeft. Ook onze docenten werken voor het eerst met
ZOOM dus het zal voor iedereen een beetje aanpassen worden. Geen drama als
het niet 100% lukt : )

 OVERZICHT VAN DE ZOOM DANSLESSEN - KLIK HIER

VELE VRAGEN - VELE VRAAGTEKENS - 

We hopen uiteraard allemaal dat we opnieuw snel kunnen dansen in
Muziekcentrum Goedleven bij Danscollege. We houden jullie uiteraard op de
hoogte en alles hangt af van de beslissing van de Veiligheidsraad. Voorlopig
vangen we de verloren lessen op door ons schooljaar te verlengen tot 28/06 en
tijdelijk via ZOOM. We blijven hoopvol en hebben de SHOW
"voorlopig" verplaatst naar zaterdag 27/06 en zondag 28/06 in ZAAL
GOEDLEVEN. Er zijn echter 2 belangrijke voorwaarden : 1) Samen met de
docenten hebben we beslist dat we minimaal 6 weken moeten kunnen repeteren
dus enkel als we ten laatste de week van 17 mei opnieuw kunnen dansen in onze
danszalen is dit haalbaar 2) Veiligheidsraad moet formeel bevestigen dat deze
SHOW toegelaten is. We blijven ook hoopvol dan de zomer danskampen nog
steeds kunnen doorgaan. 

ENQUETE

Jullie mening is belangrijk. Daarom vragen we jullie om deze ENQUETE in te
vullen. We nemen deze resultaten mee op ons volgende overlegmoment op 03
mei met docenten, bestuur en oudercomité.

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

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I_NBqHE-VNJufRhuX-kJ7omJk8vm26-_GDmE-CHTGmY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I_NBqHE-VNJufRhuX-kJ7omJk8vm26-_GDmE-CHTGmY/edit?usp=sharing
https://forms.gle/Dg7jtEicFMbWdT968


19/04/2020 11:19Peepl

Pagina 3 van 3https://danscollege.peepl.be/nl/admin/communication/email/preview/

Danscollege

Goedlevenstraat 179/4
9041 Gent - Oostakker
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