
Nieuwsbrief november 2019 

Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s) van onze leerlingen, 

De herfstvakantie zit er al weer op. We hopen dat iedereen weer lekker is uitgerust en (nog steeds) geniet van 
de prachtige natuur om ons heen! 

De Balletschool heeft niet helemaal stil gezeten tijdens de herfstvakantie. Wij zijn met 70 leerlingen en 20 
enthousiaste ouders/dansdocenten op kamp geweest in groepsaccommodatie het Zwaluwnest in ter Aar. Het 
was fantastisch!! Veel gedanst, nog meer gegeten en gesnoept, buikpijn van het lachen tijdens de spellen en 
activiteiten gehad en vermoeidheid tot iedere vezel in ons lijf van de korte nachten. 

We kijken met een hele grote glimlach terug op een fijn kamp, we hopen dat de kinderen  deze ervaring voor 
altijd bij zal blijven. Want het kamp was dan ook onvergetelijk leuk. 

Hierbij de nieuwsbrief met de belangrijke data voor de aankomende twee maanden. 

Noteer de data goed om teleurstelling te voorkomen. 

Met vriendelijke groet 
Mariska Salamony 
YDL Dance Studios 
(Balletschool Ypenburg, Balletschool Delfgauw, Balletschool Leidschenveen) 

 

ZONDAG 10 november DANSEN VOOR HET GOEDE DOEL, doe jij mee?? 
Sean Hughes is een oud leerling van de balletschool. Naast dans heeft hij enorm veel passie voor de 
samenleving wat hem al eens een Haags jeugdlintje opleverde. Inmiddels is Sean 20 jaar en heeft hij zelf de 
Hughes Foundation opgericht om o.a. kinderen op Curaçao die dat nodig hebben te ondersteunen. Toen wij dit 
hoorde wilde we hem graag helpen met geld inzamelen voor de gemeenschapsstichting Fundashon Tuma mi 
Man in de achterstandswijk Parera.   
Onze leerlingen in Nederland van alle locaties mogen meedansen op zondag 10 november op de locatie in 
Ypenburg (op de Oeverwallaan 141). Onze leerlingen zullen gaan dansen voor de Hughes Foundation. De 
opbrengst zal geïnvesteerd worden in danslessen voor de kinderen van Fundashon Tuma mi Man. Balletschool 
Ypenburg en de Hughes Foundation zijn een mooie aanvulling voor elkaar. Wat is er nou mooier dan kinderen 
die zich inzetten voor kinderen aan de andere kant van de wereld met dezelfde hobby, namelijk dansen! 
 
Wij hebben studenten van het ALBEDA Danscollege (professionele dans (docenten) opleiding) bereid gekregen 
om de dansworkshops te verzorgen. Zij krijgen daar weer stagepunten voor en zo kan iedere euro die wordt 
opgehaald gedoneerd worden aan de Hughes Foundation. 
 
HOE WERKT HET? 
Klik hier voor het sponsorformulier en de tijden van de workshops. 
Wij hopen op een grote opkomst en een swingende dag! Laat hier weten of je erbij bent! 
 
Meer over de Hughes Foundation: www.facebook.com/HughesFoundationOfficial.  
 
 
 
 
 



Foto’s & filmpjes op Social Media/website 
Vanwege de Privacywetgeving willen wij graag onder de aandacht brengen dat tijdens onze lessen wel eens 
filmpjes en/of foto’s worden gemaakt. Soms voor in de groepsapp om thuis te kunnen oefenen (oudere 
leerlingen) en soms voor op onze social media of website. 
Mocht u niet willen dat uw zoon/dochter op onze social media/website komt met een foto dan kunt u dit via 
de e-mail bij ons aangeven (administratie@balletschoolypenburg.nl). Als u van ons een bevestiging van deze e-
mail heeft ontvangen bent u er ook zeker van dat de boodschap juist bij ons is aangekomen. 
 
Kleding en Schoeisel tijdens de danslessen 
Sinds dit seizoen hebben wij geen schoonmaakbedrijf meer ingeschakeld, maar zelf iemand aangenomen om al 
onze locaties schoon te maken. Dit werkt tot nu toe fantastisch. Alle locaties worden 2 keer in de week 
gedweild, gestoft en wc’s weer fris gemaakt, waardoor de locaties zijn schoner dan hiervoor. 
Omdat we nu extra letten op de hygiëne willen we ook uw hulp daarbij vragen. Wij merken dat er toch nog 
leerlingen zijn die op hun dansschoenen van buiten naar binnen komen en dus eigenlijk met vieze schoenen in 
de schoon gedweilde danszaal dansen. Vooral de kinderlessen (leeftijd vanaf 2,5 jaar t/m 6 jaar) doen nog veel 
dans oefeningen op de grond en het is vervelend dat die kindjes in de viezigheid staan. Maar dit geld ook voor 
de moderne danslessen waar veel gerold wordt op de grond. 
 
Kortom !! Dansschoenen mogen NIET buiten gedragen worden. 
 
Dan willen we alle (nieuwe) leerlingen verzoeken uiterlijk voor eind december allemaal de juiste danskleding te 
dragen in de danslessen. Klik hier voor de voorgeschreven danskleding per dansstijl/les. 
Dit geeft rust in de lessen en is ook een stukje discipline wat erbij hoort als men een sport beoefend. 
Daarnaast graag alle lange haren vast in een staart of knot, omdat losse haren storend zijn tijdens het dansen 
voor de (mede)leerlingen en voor de hygiëne in de danszaal (even voor het beeld, na een dansles kunnen we 
per groep ongeveer een pruik bij elkaar vegen). 
 
Alvast bedankt voor ieders medewerking! 
 
Onze gezellige ontmoetingsruimte. 
Speciaal voor ouder(s), verzorger(s) en soms ook leerlingen die moeten wachten tijdens of tot hun dansles 
begint hebben wij een gezellige ruimte ingericht. U kunt gebruik maken van de gratis wifi, er liggen leuke 
tijdschriften er is een speelhoekje voor de jongste kinderen. Ook staat er altijd iemand met een glimlach achter 
de bar om voor u een heerlijk kopje thee/koffie of iets ander in te schenken of om uw vragen te beantwoorden 
indien nodig. Dit doen we om een ruimte zoals deze beschikbaar te kunnen stellen. U kunt zich voorstellen dat 
het dus de bedoeling is als u gezellig bij ons komt wachten dat u een consumptie afneemt. 
U kunt bij ons niet pinnen, maar wel een strippenkaart kopen. Deze kost €10,- en bij iedere consumptie die u 
afneemt strepen wij het bedrag weg totdat na een aantal keer uw tegoed op is. Bij een volle kaart krijg u van 
ons een gratis kopje koffie of thee. 
 
Neemt u geen consumptie af, dan zullen wij u voortaan verzoeken om ergens anders te wachten. Wij hopen na 
deze uitleg op uw begrip hiervoor. 
 
Leidschenveen- buiten 
Wat zijn we een helden met elkaar, al twee maanden dansen we met veel plezier op de Vrouw Avenweg, maar 
wat een (letterlijke) modderpoelen en hindernisbanen moesten we nemen om er te komen. 
We hebben goede hoop dat het einde nu toch echt in zicht komt en dat we snel kunnen wandelen over een 
stoep. Alle fietsen mogen dan ook bij ons voor de deur geplaatst worden. 
Dankjewel voor alle moeite en begrip die jullie hebben getoond, met schoenen uit onderaan de trap ed. 
 



Leidschenveen-boven 
Boven is er gelegenheid om alle kleding in de kleedkamer te leggen (dus lieve puberleerlingen graag niet jullie 
jas/tas/schoenen op de bank, op de stoelen of op de grond voor de wc).  
Voor ouder(s), verzorger(s) is er ruimte om gezellig te blijven wachten. U kunt zelf een kopje thee en/of koffie 
pakken. Wij zorgen ervoor dat dit aanwezig is. Als u dan na gebruik graag zelf uw kopje wil afwassen en op het 
afdruipmatje wil zetten, dan ruimen wij de droge bekers/glazen weer op. U mag onderling samen met andere 
ouders afspreken wie er af en toe een koekje of iets lekker meeneemt. Ik heb dit ook getracht te doen, maar 
dansers en danseresjes blijken ook koekjes monsters te zijn, dus dat liep een beetje de spuigaten uit. 
Als iedereen de ruimte met elkaar boven schoon en opgeruimd houdt dan kan iedereen er van genieten. 
  
Leidschenveen- puntjes op de i 
Het is nog steeds niet helemaal af in Leidschenveen.  Zo willen we nog graag de trap en ingang laten bekleden 
(maar dat doen we nadat er buiten bestraat is). We willen de akoestiek verbeteren in de danszaal, de 
balletbarre monteren voor de klassieke balletlessen en de discolichten aan het plafond werkend krijgen. Ook 
komt er nog een deur tussen het halletje en de danszaal en de WIFI werkt bijna! 
Het wordt alleen maar mooier zoals u ziet! 
 
Agenda 
Zondag 10 november Dansen voor het goede doel (locatie in Ypenburg) 
28 november t/m 4 december  Sinterklaasweek  

Bij de jongste leerlingen staat het thema Sinterklaas deze week centraal. 
Donderdag 5 december Geen les i.v.m. pakjesavond 
 Als er leerlingen zijn die graag een les inhalen op een andere dag/tijd dan 

kunt u ons daarover mailen. 
12-18 december Kijklessen 
 In de groepen t/m 9 jaar mogen de ouders de eerste 30 minuten van de les 

komen kijken. 
19 en 20 december Aangepast lesrooster i.v.m. kerstvieringen op school. 

Tijden zullen rond die periode bekend gemaakt worden. 
21 december t/m 3 januari  Kerstvakantie (geen danslessen) 
Vrijdag 27 december Dansdag in Ypenburg en Leidschenveen (meer info volgt) 
Zaterdag 28 december Dansdag Delfgauw (meer info volgt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


