movell ibre

DANSREGELS voor OUDERS BIJ
Dansen is FUN !!!! Als er duidelijke afspraken zijn!!

1.
NIEUWSGIERIGHEID van ouders naar de prestaties van je kind als danser
vinden wij super!, Wij zorgen voor een officiële kijkdag tijdens het junior
dansfeest. Kan je niet wachten: kijken door het raam kan maar doe dit
discreet, kinderen zijn vlug afgeleid. De juf mag de gordijn dichttrekken als ze
geen inkijk wil. (bvb. als het dansje een verrassing moet zijn)
2.
ADMINISTRATIE: Indien het lidgeld niet wordt betaald, wordt dit gevolgd door uitsluiting van
de danslessen en aanverwante activiteiten (optredens, junior dansfeest,…). Betaal dus tijdig!
Uiterste deadline inschrijving online + betaling = 15 oktober. Nadien verhoogt het lidgeld naar
150€. (heb je betalingsproblemen, contacteer ons)
3.
ADMINISTRATIE: wij communiceren nog uitsluitend via mail/website
of sms, zorg er dus voor dat je online ingeschreven bent en dat je
gegevens kloppen (bij verhuis, gelieve dit te communiceren via mail)
4.
ADMINISTRATIE: Het doorschuiven naar een ander lesuur of een
ander niveau is enkel mogelijk na overleg met de leerkracht (en
bestuur). Zij zal uiteindelijk de beslissing nemen.
5.
ELKE LES: Kom steeds op tijd ! Beter 5 minuten te vroeg dan te laat. Het omkleden
gebeurt liefst in de kleedkamer voor het begin van de dansles.
6.
ELKE LES: Zet uw kind af aan de deur van de danszaal! Soms is een juf te laat (files,
ziekte,…) en dan is het spijtig als uw kind onbewaakt achter blijft. De juf houdt de kinderen ook in
de les tot een ouder aanwezig is om het kind op te pikken. (<8 jaar)
7.
ELKE LES: Stuur uw kind op regelmatige basis naar de lessen. Het is dan gemakkelijker om
bij te leren en om samen met heel de groep iets op te bouwen.
Als je kind niet veel aanwezig is, stoort het de voortgang van de lessen.
8.

ELKE LES: Geef een flesje water mee zodat je kind fit blijft, Er worden drinkpauzes ingelast

9.

ELKE LES: Geen kauwgom tijdens de lessen.

Koetjes staan in de wei. ;-)

10.
KLEDIJ: Wij dragen uitsluitend danskledij: een stretchbroek (geen jeans!!)-een T-shirt-sportschoenen (hiphop) en sokjes of dansschoenen (waarin de voeten goed kunnen strekken) voor
kinderdans/jazz. Als de kinderen vanuit de opvang worden gebracht, voorzie een zakje met
kledij en een drankje.
11.

KLEDIJ: De haren zijn vastgemaakt in een staart of dotje (indien mogelijk).

!!!De juf mag en zal streng zijn, indien deze regels niet worden nageleefd!!!
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