Good vibes in de voorjaarsvakantie bij Dance Innovation
Welke dag?
Wat voor leuks?
Zoom of buiten?
maandag 22 februari
19.00u - 19.45u
Challenge les van juf Jilly
Zoom

Voor wie:
15+

Daag jezelf fysiek uit! Speciaal voor de jongvolwassenen en
volwassenen een uitdagende les waar zowel kracht als
uithoudingsvermogen op een grappige manier aan bod zullen
komen. Let's go!

Meeting ID: 941 4065 6782
Wachtwoord: Dance

20.00u - 20.45u

Zoom

Oldskool R&B Flow met juf Regina

13+

Lekker flowen op de lekkerste beats met juf Regina. Het is fijn Meeting ID: 476 503 1544
als je een beetje danservaring hebt in deze les. Nieuw les
Wachtwoord: Dance
materiaal!

dinsdag 23 februari
12.00u - 12.45u
Kinderen voor kinderen marathon
met juf Anouk, juf Kiki en juf
Rosanne
13.30u - 14.15u
Kinderen voor kinderen marathon
met juf Anouk, juf Kiki en juf
Rosanne
Dit word een feestje op het schoolplein. Leuk voor kinderen
vanaf 4 jaar! Kleed je warm aan en ga thuis even naar de wc
voordat je komt! Ouders mogen helaas het schoolplein niet
op, de docent wacht de kinderen bij het hek op en zal na
afloop wachten tot de ouder er weer is. Zin in!!

Buiten in De Lier

Iedereen die wil

Buiten in 'sGravenzande

Iedereen die wil

Schoolplein van de Achtsprong, Achterlaantje 10a in De
Lier.
Schoolplein van de John. F. Kennedyschool. Obrechtlaan
12 in 's-Gravenzande

woensdag 24 februari
18.15u - 19.00u
Partner dansen met papa of mama
Zoom
samen met juf Rachel
Vanuit huis mag je samen met papa of mama partner dansen! Meeting ID: 476 503 1544
Wachtwoord: Dance
Onder begeleiding van juf Rachel leren jullie samen coole
moves en kan je daarna voor de rest van het gezin een
optreden geven. Reken op veel spierpijn in je buik hierna, van
het vele lachen samen! Verbinden met elkaar op een andere
manier dan de dagelijkse dingen. Goed voor de gezondheid!

19.00u - 19.45u

Vanaf 8 jaar

Improvisatie/fusion style met juf
Zoom
13+
Jamie
Wil je even heel wat anders? Dan is deze les iets voor jou.
Meeting ID: 476 503 1544
Jamie gaat met jullie samen op onderzoek naar jouw
Wachtwoord: Dance
intrinsieke motivatie om te bewegen. Vanuit je oergevoel mag
het allemaal organisch ontstaan en overlopen. Uit het hoofd en
in je lichaam. Verstand op 0 dus, dat is best even lekker na al
dat thuisonderwijs. Voel je welkom ookal heb je hier nog
helemaal geen ervaring in.

donderdag 25 februari

11.00u - 11.45u

Kennismaken met zingen met juf
Zoom
Vanaf 8 jaar
Vivian > Friends together (max 16
leerlingen)
Zingen is ook heel gezond. Je stem laten horen! Jij mag er
Meeting ID: 955 6544 3044
zijn! Spreek samen met een vriend of vriendinnetje af voor
Wachtwoord: Dance
deze zoom les en laat je begeleiden door juf Vivian in de
eerste stappen van zingen. Maak gelukshormonen aan en voel
je heerlijk! Wie weet ondek jij wel een nieuwe hobby?

16.00u - 16.45u

Kinderen voor Kinderen marathon
met juf Kiki en juf Rosanne
Dit word een feestje op het schoolplein. Leuk voor kinderen
vanaf 4 jaar! Kleed je warm aan en ga thuis even naar de wc
voordat je komt! Ouders mogen helaas het schoolplein niet
op, de docent wacht de kinderen bij het hek op en zal na
afloop wachten tot de ouder er weer is. Zin in!!

Buiten in Poeldijk

19.00u - 19.45u
Friends Urban class met juf Danielle
Samen met je vriend of vriendin kan je samen met juf
Danielle een gezellige dansles volgen. Er komt partnerwerk
aan bod en vooral veel gezelligheid in combinatie met
bewegen en muziek!

Zoom
Vanaf 10 jaar
Meeting ID: 927 2219 0957
Wachtwoord: Dance

vrijdag 26 februari
18.30u - 19.30u

Dansquiz kids met juf Roxy, Juf
Rosanne en juf Kiki
19.45u - 20.45u
Dansquiz kids met juf Roxy, Juf
Rosanne en juf Kiki
Na het grote succes van de vorige quiz gaan de juffen een
nieuwe quiz voor jullie bedenken en zijn er weer leuke prijzen
te winnen. Zorg voor pen en papier en een flexibele outfit,
want we gaan ook nog lekker bewegen!

Iedereen die wil

Schoolplein van de Verburch-Hof school.
De Ruijtbaan 81 in Poeldijk

Zoom

Iedereen die wil

Zoom

Iedereen die wil

Dansquiz Kids:
Meeting ID: 476 503 1544
Wachtwoord: Dance
Dansquiz Teens:
Meeting ID: 476 503 1544
Wachtwoord: Dance

zaterdag 27 februari
10.00u - 10.30u
Pyama party met het hele gezin met Zoom
Iedereen die wil
juf Roxy en Vera
De dag goed beginnen met juf Roxy en juf Vera. In je pyjama Meeting ID: 476 503 1544
en met je haar in de war kan het hele gezin mee doen aan
Wachtwoord: Dance
een gezellige dansles! Dat word lachen met elkaar en heerlijk
genieten van samenzijn op een andere manier.

