
Woensdag 1 juli t/m dinsdag 21 juli Lessen volgens lesrooster
22 juli t/m 9 augustus Zomerstop (YDL Dance Studios gesloten)
10 t/m 29 augustus Zomerrooster
Maandag 31 augustus Start nieuw dansseizoen
Dinsdag 15 september Prinsjesdag 

(WEL les)
Maandag 14 september t/m zaterdag 19 september Vrienden- en vriendinnenlessen

(Iedere leerling mag kostenloos iemand meenemen naar de dansles)
Zaterdag 10 oktober t/m vrijdag 16 oktober Kijklessen voor groepen t/m 9 jaar

(Ouders mogen de eerste 30 minuten van de les een kijkje nemen in de les) o.v.b. van regels RIVM
Zaterdag 17 t/m vrijdag 23 oktober Herfstvakantie

(Geen lessen)
Zaterdag 5 december 9.00-10.30 Sinterklaasontbijt (leeftijd 3 t/m 6 jaar)

11.30-13.00 Sinterklaaslunch (leeftijd 6 t/m 9 jaar)
woensdag 9 t/m dinsdag 15 december Kerstviering in groepen vanaf 12 jaar

t/m 12 jaar laatste 10 minuten kerstoptreden in de les voor ouders
woensdag 16 en donderdag 17 december Aangepast lesrooster i.v.m. kerstvieringen op school

vrijdag 18 december Geen danslessen
Kerstdisco (9 t/m 12 jaar) 18.30-20.00 uur

Zaterdag 19 december t/m vrijdag 1 januari Kerstvakantie
(Geen lessen)

Zaterdag 2 janurai t/m vrijdag 8 januari Ouders meedoe les
Zaterdag 13 t/m vrijdag 19 februari Verjaardagslessen

(In deze lessen worden de verjaardagen van de docenten gevierd, de jongste leerlingen mogen 
verkleed)

Zaterdag 20 t/m vrijdag 26 februari Voorjaarsvakantie
(Geen lessen)

2, 3, 4 en 5 april Goede vrijdag + paasweekend
(Geen lessen)

vrijdag 16 april Doorloop repetities show 1 (16.00-18.00u)
Normale lessen vervallen

Zaterdag 17 april Doorloop repetities show 2 (14.00-16.00u) & show 3 (16.30-18.30u)
Normale lessen gaan wel door

Zondag 18 april Doorloop repetitie show 4 (9.00-11.00u) & show 5 (11.30-13.30u)
zaterdag 17 t/m vrijdag 23 april Kostuumweek Balletschool Ypenburg (graag alle leerlingen in basiskleding naar de les)
Zaterdag 24 april t/m vrijdag 7 mei Meivakantie

(Geen lessen)
Donderdag 13 en vrijdag 14 mei Hemelvaart

(WEL les)
Maandag 17 mei t/m zaterdag 22 mei Kostuumweek Balletschool Delfgauw/Leidschenveen (graag alle leerlingen in basiskleding naar de 

les)
Maandag 24 mei Tweede pinksterdag

(WEL les)
4, 5 en 6 juni Voorstelling YDL Dance Studio in Stadstheater Zoetermeer
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