
Rooster en lesgeld K’dans 2020-2021  
 

Zoeterwoude (Klaverhal) 
 

Maandag 
16.30-17.30 uur          Groep 6 (en groep 4 en 5 als 2e lesuur) Amanda 

17.30-19.00 uur Selectie t/m 17 jaar    Amanda 
 

Dinsdag 
17.45-19.00 uur Selectie C13 (groep 6,7,8)   Karin  

19.00-20.00 uur T/m 17 jaar (vanaf 2e klas)   Karin 

20.00-21.15 uur 18 jaar e.o.     Karin 
 

Woensdag 

14.45-15.30 uur Kleuters, groep 1/2     Karin 

15.30-16.30 uur Groep 3/4      Karin  
16.50-17.50 uur Groep 5 (en groep 4 mee aan wedstrijden) Karin 

   Deze groep gaat meedoen aan wedstrijden  Karin 

op het laagste instap-niveau D t/m 9 jaar 
18.00-19.30 uur Selectie t/m 14 jaar (niveau C t/m 16 jaar) Karin  

19.30-20.30 uur Volwassenen     Karin 

 
Donderdag 

17.30-18.30 uur T/m 13 jaar (groep 7,8,brugklas)  Amanda  

18.30-20.00 uur Selectie t/m 20 jaar    Amanda              
  

 

Leiden (Lorentzschool) 
 

Dinsdag 
15.30-16.30 uur Groep 4/5/6     Karin   

16.30-17.30 uur Groep 7/8/brugklas(2e klas)   Karin  

 
Donderdag 

15.30-16.15 uur Groep 1/2/3     Karin  

16.15-17.15 uur Groep 4/5/6     Karin  
17.15-18.15 uur Groep 7/8/brugklas(2e klas)   Karin  

 

Vrijdag 

16.30-17.30 uur Breakdance niveau 1 (vanaf groep 4)  Tim  
17.30-18.30 uur          Breakdance niveau 2     Tim 

 

*De groep van school is natuurlijk de groep waar de K’danser NA de zomervakantie op school in zit. 
 

*De lessen starten weer vanaf maandag 7 september. 

 
*In alle groepen is weer plek voor nieuwe leden. Iedereen mag gratis een proefles doen. Geef het door. We 

hebben in het nieuwe seizoen meer dan genoeg plek voor nieuwe kleuters en breakdancers! 

 
*Als je voor de vakantie hebt aangegeven dat je gaat stoppen bij K’dans, maar je twijfelt of je wilt tóch wel 

komen dansen, dan is het natuurlijk geen probleem als je het eerst weer een paar lessen wilt proberen…;-). 

 
*In Leiden zijn er geen dansgroepen voor de tieners en volwassenen ... 

Maar in Zoeterwoude hebben we natuurlijk wel genoeg groepen voor die leeftijd. 

 

*We hebben hele stoere Breakdance-groepen voor jongens en meisjes in Leiden. Natuurlijk zijn alle 
kinderen uit Zoeterwoude ook uitgenodigd om daar te komen dansen (De Lorentzschool ligt achter de 

hockeyvelden van Roomburg). Kinderen kunnen vanaf groep 4 bij de Breakdance-lessen komen dansen. 

 
*Met de selectiegroepen doen we mee aan wedstrijden georganiseerd door de KNGU. Dit is maar 2 of 3x per 

jaar. Een dansles van een selectiegroep verschilt niet veel van de andere danslessen. Het niveau is wel wat hoger, 

we stellen wat meer eisen en we besteden natuurlijk wel meer tijd aan de dans.  
 

*Alle kinderen (Leiden en Zoeterwoude) uit groep 4 en 5 op de basisschool mogen het op woensdag proberen in 

de wedstrijdgroep D t/m 9 jaar. We kijken dan in de herfstvakantie of de wedstrijdgroep wat is voor deze 
K’dansers en of ze zelf willen blijven?  

Meiden die na deze zomervakantie naar groep 6,7 of 8 gaan mogen het op dinsdag in de selectiegroep C t/m 

13 jaar proberen tot de herfstvakantie en dan bekijken we of ze kan en wilt blijven dansen in de selectiegroep. 



Lesgeld seizoen 2020-2021 (blijft hetzelfde als het vorig seizoen)  
 
Kleuters     € 21,- per maand 

Basisschool en brugklas  € 23,- per maand 

Breakdance 1                  € 24,- per maand 

Breakdance 2                  € 25,- per maand 
t/m 17     € 24,- per maand 

18 jaar e.o. (5 kwartier)            € 29,- per maand 

Volwassenen woensdag  € 25,- per maand 
Selectie D t/m 9 jaar     € 24,- per maand 

Selectie C t/m 13 jaar              € 27,- per maand 

Selectie t/m 14 jaar (woensdag) € 30,- per maand 
Selectie t/m 17 jaar (maandag)      € 31,- per maand 

Selectie t/m 20 jaar (donderdag) € 31,- per maand 

 
 

*Het KNGU-lidmaatschapsgeld bedraagt dit jaar weer €14,- per half jaar. 

 
*Er geldt nog steeds €5,- korting op een 2e uur dansen. Elk volgend lid/leden van een gezin krijgt natuurlijk ook 

nog steeds korting. 10% voor tweede lid en 15 % voor derde lid. 

 

 

 


