Hallo leden, ouders en verzorgers,

Wij zijn blij dat de danslessen vanaf 17 augustus 2020 weer in de zalen kunnen starten.
Dit kan alleen met in achtneming van alle RIVM regels. Voor jullie betekent dit het
volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen sporters mogen het pand in als zij, of hun familie, geen Corona klachten
hebben.
Sporters zijn 10 minuten voor aanvang les aanwezig, zij volgen de aanwijzingen van
de dansdocente op.
Bij start van de les zal de buitendeur afgesloten worden en is het niet meer mogelijk
om toegelaten te worden in de les.
Iedere sporter komt in sportkleding, kleedkamers zijn buiten gebruik.
Je neemt de volgende zaken mee naar de les; drinken en een handdoek.
Bij binnenkomst en vertrek was je je handen.
Presentie zal bijgehouden worden dit ter verantwoording bij een uitbraak.
Houd zoveel mogelijk afstand van personen van 19 jaar of ouder, voor jongeren
gelden geen restricties.

Andere afspraken
•
•

•

Afmelden; dit kan bij de betreffende leiding. De mailadressen staan onderin de mail.
Sportkleding; graag gepaste sportkleding en zaalschoenen dragen. Sieraden zijn niet
toegestaan in de lessen. Haren langer dan schouderlengte; vastbinden. Neem geen
waardevolle spullen mee naar de zaal. Bij zoekraken of diefstal van spullen is G.V.
Sportlust niet aansprakelijk.
Proeflessen; I.v.m. de geldende maatregelen zal er beperkt toegang zijn voor
proeflessers. Er zal gedurende de proefperiode, van 3 vastgestelde data, 1 ouder
toegelaten worden.

Afgelopen seizoen hebben we helaas niet af kunnen sluiten, zoals we dat normaal
gewoon zijn te doen. We hebben dan ook besloten om bij start van dit nieuwe seizoen
alle leerlingen in dezelfde groep in te delen, als waarin zij voor de vakantie ook zaten.
De nieuwe docentes zullen hun eigen groep leren kennen tot aan de herfstvakantie om
nadien goed te kunnen beoordelen of het wenselijk is eventueel kinderen elders in te
delen.
Indien een kind bij start al naar een andere groep zou willen, is dit natuurlijk
bespreekbaar met betreffende docent. Dit kan in de eerste les aangegeven worden.
Voor ons volledige lesaanbod kun je terecht op www.sportlust-enschede.nl.
Het komend seizoen zal er een aantal veranderingen plaats vinden, te weten:
• Daphne gaat minder lesgeven. Een deel van haar lessen wordt overgenomen door
nieuwe dansdocentes.
• Daphne blijft zowel alle wedstrijdteams lesgeven als de groepen op de dinsdagavond.
• Fleur gaat op zeer korte termijn stoppen met lesgeven. Echter hebben we haar nog
wel bereid gevonden om de vele nieuwe dansdocentes zo lang als nodig te
ondersteunen.
• De lessen op vrijdag worden overgenomen door Marlou.
• De lessen op zaterdag op de Helmerhoek worden overgenomen door Deveny.
• De peuter/kleuterlessen op zaterdag op de Dr. Coppestraat worden overgenomen
door Jocelyn.
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•

Totdat er een nieuwe dansdocent gevonden is, zal Fleur de streetdance lessen op
zaterdag op de Dr. Coppestraat blijven geven.

Bij vragen kun je ons bereiken op daphne@sportlust-enschede.nl en/of erik.b@sportlustenschede.nl
Wij hebben er zin in! We hopen jullie dan ook te zien in de week van 17 augustus!

Auditie wedstrijdteams
Dit jaar zijn de audities voor de wedstrijdteams anders dan voorheen opgezet. We dit
jaar 1 auditieweek, met 2 auditie dagen. Meld je aan voor de audities via:
daphne@sportlust-enschede.nl
Vermeld hierbij je volledige naam, leeftijd, e-mailadres en voor welke stijl(en) je
auditie komt doen. Daarna ontvang je via Daphne alle benodigde informatie over de
audities. Hieronder een overzicht van de tijden, stijlen en leeftijden van de audities.
Maandag 17-08-2020
TIJD
STIJL
16:00-17:00
Hiphop
17:00-18:00
Hiphop
18:00-19:00
Hiphop
19:00-20:00
Modern jazz
20:00-21:00
Hiphop

LEEFTIJD
6 t/m 9 jaar
10 t/m 12 jaar
13 t/m 15 jaar
13 jaar en ouder
16 jaar en ouder

Woensdag 19-08-2020
TIJD
STIJL
17:00-18:00
Hiphop
18:00-19:00
Hiphop
19:00-20:00
Hiphop
20:00-21:00
Hiphop

LEEFTIJD
6 t/m 9 jaar
10 t/m 12 jaar
13 t/m 15 jaar
16 jaar en ouder

Jubileumshow
Helaas zal de show niet gaan plaatsvinden in september 2020 in verband met de nog
steeds geldende maatregelen vanuit het RIVM. Wij hopen de show komend jaar te
kunnen plannen en zullen jullie hierover informeren in januari 2021.
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