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CORONA UPDATE DANSCOLLEGE : UPDATE 04 MEI 2020

Beste leden van Danscollege,

We wensen U uiteraard verder te informeren over het verdere verloop van onze
danslessen bij Danscollege. 

EXITSTRATEGIE & DANSCOLLEGE

Voorlopig is er in de exitstrategie nog geen versoepeling voorzien voor
dansscholen. We vrezen dat we onze danskriebels nog een beetje moeten
opsparen tot we ons gewone lessenrooster opnieuw kunnen opstarten. We
houden jullie uiteraard op de hoogte. 

STOPPEN MET ZOOM EN HOOPVOL WACHTEN OP DE ECHTE DANSLES

De "tijdelijke" oplossing om lesjes aan te bieden via ZOOM was een succes.
Onze docenten en leden waren super enthousiast om op deze manier elkaar
terug te zien. Dit initiatief werd ook toegejuicht door de ouders. Jammer genoeg
zijn we er niet in geslaagd om hiermee AL onze leden te bereiken. Bij sommige
lesjes liet de techniek ons in de steek. We hebben besloten om te stoppen met
deze ZOOM-lesjes en wachten geduldig af tot de Veiligheidsraad ons opnieuw
toelaat om te dansen.

COMPENSATIE VOOR GEMISTE LESSEN VANAF 04 MEI

Voor de recreatieve danslessen van Danscollege zal een "coronakorting"
aangeboden worden voor volgende schooljaar. Deze "coronakorting" is
een compensatie voor alle gemiste danslessen vanaf 04 mei tot de
(hopelijk) nieuwe opstart van de danslessen. We blijven hoopvol dat de
exitstrategie ons goedgezind is en we alsnog enkele weken in
danscollege kunnen dansen. Indien de Veiligheidsraad beslist om alle recreatieve
activiteiten te verbieden tem eind juni zal deze "coronakorting" een
maximale waarde hebben voor 8 gemiste danslessen. Hoe jullie deze
"coronakorting" kunnen gebruiken wordt later gecommuniceerd.
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Voor de Meraki-lessen werd beslist om een "zomeralternatief" als
compensatie aan te bieden. We wachten af wat de Veiligheidsraad beslist
omtrent mogelijkheden naar zomeractiviteiten toe maar hopen de mogelijkheid te
bieden de gemiste lessen in de zomervakantie in te halen. Als wedstrijddansers is
het erg belangrijk onze conditie, maar ook onze training van techniek te
onderhouden. Hierdoor lijkt het ons niet haalbaar om bijna 6 maanden stil te
liggen en dan weer meteen op volle toeren te draaien voor het nieuwe
competitieseizoen. Hoe deze inhaallessen in de zomer er zullen uit zien en onder
welke vorm deze zullen plaats vinden, wordt later gecommuniceerd. 

SHOW 28+29/06 AFGELAST - TOONMOMENT LAATSTE LESWEEK

We citeren een terechte opmerking van een ouder : "Ik denk dat een show teveel
stress met zich zal meebrengen. in deze bizarre tijden en het belangrijkste is dat
de kinderen opnieuw kunnen dansen en plezier beleven in de dans." Bovendien
kunnen onze docenten zich onvoldoende voorbereiden op een volwaardige
SHOW en wordt dit productioneel onhaalbaar. Bijgevolg moeten we de
uitgestelde SHOW van 28+29 juni afgelasten. Enkele docenten overwegen wel
om tijdens de laatste lesweek een toonmomentje te voorzien voor de ouders om
hiermee het dansjaar toch op een volwaardige manier te kunnen afsluiten. Meer
info hierover volgt in een volgende nieuwsbrief.

ZOMERKAMPEN

De Nationale Veiligheidsraad zal eind mei een beslissing nemen over de
zomerkampen. We houden jullie uiteraard op de hoogte. Inschrijvingen nog
steeds mogelijk. Klik HIER voor inschrijvingen.

SCHOOLJAAR 2020 - 2021

Het is onze betrachting om rond 07 juni ons lessenrooster voor volgend
schooljaar kenbaar te maken. Onze huidige leden zullen het voorrecht krijgen om
zich reeds in te schrijven en kunnen dan ook gebruik maken van de waardebon
(Corona korting). 

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