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INFORMATIEBRIEF LEIDEN 2015-2016
Deze brief ontvangt u, samen met een inschrijfformulier, na een proefles. Het hele jaar door kan iedereen een
gratis proefles komen doen bij K’dans. Men hoeft zich hier niet voor op te geven.
In deze brief staat de belangrijkste informatie. Op de internetsite www.k-dans.net staat, naast de informatie uit
deze brief, informatie over bijvoorbeeld de data van de kijklessen, optredens, uitleg over jazzdans en de jazzles,
foto’s en verslagen van optredens en nog veel meer. Via de Facebook-pagina houden we u ook op de hoogte.
Als er informatie, bijvoorbeeld over een optreden, bekend is dan komt dat in een brief te staan die via de mail
wordt verspreid.
Hebt u nog vragen na het lezen van deze informatiebrief en een bezoekje aan de internetsite, dan kunt u mij een
e-mail sturen. Of u kunt even kort langskomen voor of na de les. Tot dan(s), Karin Pleij.
Lesrooster
*Alle lessen worden gegeven in de gymzaal van de Lorentzschool, Van Vollenhovenkade 17 te Leiden. We hebben
een eigen verrijdbare spiegelwand.
*Het seizoen loopt van september t/m juni.
*Er zijn geen lessen in de basisschoolvakanties.
*De indelingen naar leeftijd of groep/klas op school is een eerste leidraad en zijn dus geen strikte grenzen.
Karin bepaalt welke groep geschikt is voor iemand.
*Als een kind naar de basisschool (groep 1) gaat kan het al meedoen aan de kleuterles.
Dinsdag
15.30-16.15 uur
16.15-17.15 uur

kleuters (meisjes en jongens uit groep 1/2)
groep 3/4 (en 5…)

Karin
Karin

Donderdag
15.30-16.15 uur
16.15-17.15 uur
17.30-18.30 uur

kleuters (meisjes en jongens uit groep 1/2)
groep 3/4
groep 5 t/m 8

Karin
Karin
Ilona

Vrijdag
15.30-16.30 uur
16.30-17.30 uur

Breakdance voor jongens groep 3/4/5
Breakdance voor jongens groep 6/7/8

Jeroen
Jeroen

Les voor volwassenen en 13 jaar e.o.
Dit jaar worden er op de locatie Leiden-Lorentzschool geen lessen aangeboden voor de leeftijd 13 jaar e.o., 16
jaar e.o. en de volwassenen. Op de locatie Zoeterwoude-Klaverhal zijn er wel lessen te volgen voor deze
groepen.
Er zijn zelfs 3 lessen voor de leeftijd vanaf 18 jaar tot… 60 jaar. Gewoon lekker veel bewegen,
dansen en veel gezelligheid…met of zonder optredens…keus genoeg. Meer informatie is te vinden op de site
www.k-dans.net.
Kinderdagopvang ‘t Kasteel
Kinderen die op de dag van de dansles op Kinderdagopvang ‘t Kasteel verblijven, worden door de leiding naar de
les gebracht en weer opgehaald.
Kijklessen
Als uw kind aan een proefles meedoet, dan is het geen probleem als u meekijkt op de banken. Maar de rest van
het jaar is het niet de bedoeling dat ouders of vriendjes komen kijken. Meerdere keren per jaar is er voor alle
groepen een kijkles. Ouders en vriendjes mogen dan de hele les plaatsnemen op de banken. Natuurlijk moet het
dan wel stil zijn. De data van deze kijklessen ontvangt u per mail of zijn te vinden op de internetsite bij data.
Eindshow
We sluiten het jaar altijd af met een eindshow. Alle groepen laten dan 1 of meerdere dansen zien waar ze dat
jaar hard op geoefend hebben, compleet met mooie kostuums en een flitsende lichtshow.
Dit jaar gaan we zelfs naar Het Stadstheater in Zoetermeer op zondag 3 juli.
Het is natuurlijk niet verplicht om aan de eindshow mee te doen. We vragen géén bijdrage aan de leden om mee
te kunnen doen aan een eindshow.

Lesgeld
Kleuters (gr.1/2)
Basisschool
t/m 14 jaar
t/m 17 jaar

€19,€21,€22,€22,-

18 jaar e.o.

€23,- per maand

per
per
per
per

maand
maand
maand
maand

*Inschrijving vindt plaats d.m.v. een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Dit formulier ontvangt
men na een proefles.
*De eerste (proef)les is gratis.
*Als je lidmaatschap ingaat voor de 16e van de maand, dan betaal je het volledige maandbedrag, vanaf de 16e
van de maand betaal je de helft van het lesgeld voor die maand.
*Er zal eenmalig €5,- inschrijfkosten berekend worden.
*Alle leden van K’dans zijn ook automatisch lid van de KNGU (de gymnastiekbond). Hiervoor wordt
bondscontributie van de KNGU geïnd. Bij de rekening zal €9,- voor dat halve jaar berekend worden.
*Voor de maanden juli en augustus wordt er geen lesgeld gevraagd.
*Er zal per half jaar lesgeld geïnd worden. U betaalt t/m januari en t/m juni. U ontvangt na inschrijving en
aansluitend elk half jaar een gespecificeerde rekening in de les, met daarop het bedrag dat u op
rekeningnummer NL87 INGB 0004872219 t.n.v. Jazzdansschool K’dans te Zoeterwoude dient te storten.
*Het 2e lid in een gezin krijgt 10% korting over het lesgeld, het 3e lid van het gezin 15% en het 4e lid 20%. Deze
korting wordt berekend bij het jongste lid. Als een lid 2 uur danst wordt de eventuele korting over beide uren
berekend.
*Opzeggen van het lidmaatschap kan d.m.v. een e-mail voor 1 januari of 1 juli.
*Bij tussentijds opzeggen is terugbetaling van het reeds betaalde lesgeld niet mogelijk.
*De selectie-groepen trainen langer, daarom is het lesgeld €4,- , €7,- of €9,- hoger per maand.
*Voor iedereen die een 2e uur gaat dansen bij K’dans geldt er een korting van €5,- per maand op het lesgeld van
het 2e uur.
Kleding
In de dansles moet je ‘danskleding’ aanhebben. Je moet je er goed in kunnen bewegen, het moet niet te los
zitten en het moet niet te warm zijn (1 shirtje met broekje of danspakje is vaak al genoeg). Iedereen moet op
schoentjes dansen. Het beste zijn de zwarte turnschoentjes voor de jongste kindergroepen en de zwarte
dansschoentjes met vetertje voor de wat oudere groepen. Bij de volwassenen mogen er ook zwarte
danssneakers gedragen worden.
Op dit moment zijn er in Leiden nog geen verplichte kledingeisen. Als u toch nieuwe spullen speciaal voor de
dansles gaat aanschaffen vindt u hieronder de kledingvoorschriften.
kleuters t/m groep 4

-zwart jazzpakje, hemdmodel (dus geen spaghetti-bandjes of mouwtjes)
-zwarte turnschoentjes met een soepele, gladde, zachte zool (geen rubber) of
jazzschoentjes
-zwarte enkelwarmers met een gat bij de hiel
-broek: zwarte jazzpants

groep 5 t/m 8

-zwarte turn- of jazzschoentjes met een soepele, gladde, zachte zool (geen
-zwarte enkelwarmers met een gat bij de hiel
rubber)
-zwarte dansbroek (model mag je zelf bepalen)
-top/danspak: daar ben je vrij in

t/m 14, t/m 17

-zwarte jazzpants (model mag je zelf bepalen)
-zwarte jazzschoentjes (met vetertje en hakje) of danssneakers
-zwarte enkelwarmers met een gat bij de hiel
-top/danspak: daar ben je vrij in

volwassenen

-zwarte dansbroek
-schoeisel: danssneakers, jazzschoentjes of sokken: daar ben je vrij in, maar
geen aerobicsschoenen i.v.m. een te stroeve zool
-top: daar ben je vrij in

jongens:

-sportkleding
-binnen-sportschoenen

De kleding en schoentjes zijn te koop bij Wijnand Sloos Sport (10%korting), Vijf Meiplein 49 en bij Balletshop
Ballerina in Leiden in de Sionsteeg (een zijstraat van de Haarlemmerstraat). Zwarte turnschoentjes kan je ook in
de meeste sportzaken kopen.

