Joepie, hier is hij dan: onze eerste online nieuwsbrief! Om het nieuwe jaar goed
in te zetten, steken we onze sociale media in een nieuw jasje. Via onze instagram
en facebook-pagina konden jullie onze laatste nieuwtjes al volgen, maar vanaf nu
houden we jullie ook maandelijks op de hoogte langs deze weg.

De start van ons nieuwe dansjaar
Door de huidige gezondheidscrisis zag de start van het nieuwe dansjaar er wat anders uit dan we
gewoon zijn. Toch zijn de eerste lessen vlot verlopen. Al onze leerkrachten waren
dolenthousiast om eindelijk hun leerlingen terug te zien, en het was overduidelijk dat ook de
dansers er heel veel zin in hadden.
We willen jullie alvast bedanken voor het opvolgen van de maatregelen, en herhalen nog even
de belangrijkste:
•

Probeer steeds 1.5m afstand te bewaren.

•

Het dragen van een mondmasker is verplicht in de sporthal (+12j). Het masker mag enkel
uit tijdens het dansen.

•

De toiletten in de sporthal zijn toegankelijk, maar probeer een toiletbezoek zoveel
mogelijk te vermijden.

•

Volg het eenrichtingsverkeer bij het binnen- en buitengaan van onze danszaal: ingang via
de grote deur, uitgang via de zijdeur.

•
•

Ouders worden niet toegelaten in de danszaal.
Ontsmet je handen met alcoholgel bij het begin van de les.

Het Move Libre-team

Nieuw lessenrooster
In het begin van elk dansjaar kan het jammer genoeg gebeuren dat wij enkele uren
moeten verschuiven. Ons lessenrooster wordt opgemaakt nog vóór universiteiten
en hogescholen hun cursusschema bekend maken, waardoor de kans bestaat dat
studerende leerkrachten plots met een dubbele agenda zitten.
We hebben ook dit jaar geprobeerd het verplaatsen van de groepen te reduceren tot een
minimum. Alle dansers wiens les vanaf 28 september op een ander moment doorgaat,
werden gecontacteerd per mail. Hieronder kan je in het nieuwe lessenrooster nakijken of
jouw lesuur al dan niet gewijzigd is. Indien je hier nog vragen over hebt, mag je ons
natuurlijk altijd een mailtje sturen.

Wijziging optreden
Tot onze grote spijt moeten wij jullie meedelen dat ons groot optreden, gepland op 8 en 9 mei
2021, niet zal kunnen doorgaan. Er heerst momenteel een te grote onzekerheid over de
omstandigheden waarin zo’n optreden zou moeten plaatsvinden. Uitstel is geen afstel: het
optreden wordt verplaatst naar volgend dansjaar (voorjaar 2022).
We hopen wel een uitgebreid opendeurweekend te kunnen organiseren. Op 1 en 2 mei 2021
zullen we ons – wellicht voor een beperkt publiek – van onze beste kant laten zien in CC De
Corren. Meer informatie hierover volgt binnenkort, maar houd de data alvast vrij in jullie
agenda!

Volg deze danstips om nog meer uit je dansles te halen!

Halloween komt eraan
Op zaterdag 31 oktober vieren we Halloween. Schuilt er een heks, een spin, een vampier of
misschien wel een pompoen in jou? Op deze dag gaan we lekker griezelen, dus kom gerust
verkleed naar de dansles!

Mondmaskers, pulls en t-shirts
In juni ontvingen al onze dansers een Move Libre-mondmasker. Vanaf nu kan je die ook kopen
aan €5 per stuk!
Ook onze T-shirts en pulls zijn nog te koop. Voor een T-shirt betaal je €10, een pull kost €15.
Stuur je bestelling (mét naam danser + groep) door naar movelibre@gmail.com en schrijf het
juiste bedrag over op BE98 0011 0722 5593. Wij leggen je mondmasker, T-shirt en/of pull dan
klaar in de danszaal.

Al van kleins af aan is Linde een trouwe
Move Libre-danser, net als haar drie zussen.
Je hebt haar danskunsten ongetwijfeld al
opgemerkt tijdens één van onze shows!
Sinds dit jaar kan ze zich naast leerling ook
als leerkracht ontplooien. Linde neemt op
woensdag enkele hiphop-groepen voor haar
rekening.

Achter de schermen konden we de voorbije
jaren al regelmatig op haar hulp rekenen,
en vanaf nu zal Amber ook ons
leerkrachtenteam vervoegen. Ze danst al bij
ons sinds ze 7 jaar was, en is inmiddels
vertrouwd met al onze dansstijlen. Op
zaterdag geeft deze spring-in-‘t-veld les aan
HH 9 en Jazz 11/12A.

