
Beste ouders en leerling, 

We zijn heel blij dat onderstaande lessen vanaf vrijdag 12 maart weer door kunnen 
gaan! De gemeente heeft ons akkoord gegeven om weer les te gaan geven aan 

leerlingen t/m 17 jaar.  

Kijk even in het schema hieronder, want de lestijden zijn (soms) tijdelijk aangepast. 

We mogen op vrijdagen en zaterdagen gebruik maken van de faciliteiten van de             
st Michaëlschool, die naast de balletschool gevestigd is.  

• Kom niet te vroeg, maar een paar minuten voor de les 
• Voor de les graag thuis naar de wc gaan 
• Bij de balletschool je dochter/of zoon afzetten.  

• Let op! Kleed je goed warm aan, want de lessen zijn in een open ruimte. 
(buiten)  Balletschoenen wel meenemen. 

 
Vrijdaglessen: 

Normale lestijd                                                                    Tijdelijke lestijd vanaf vrijdag 12 maart 

14.30-15.20 uur  Kleuterballet 5 jr van Elise 14.45-15.30 uur  Kleuterballet 5 jr van Elise 

15.30-16.30 uur Ballet 7/8 jaar van Elise 15.30-16.25 uur Ballet 7/8 jr van Elise 

16.30-17.30 uur Ballet 9/11 jaar van Elise 16.25-17.20 uur Ballet 9/11 jr van Elise 

17.30-18.30 uur modern/jazz 9/12 jr Elise 17.20-18.15 uur Mod/Jazz 9+ van Elise 

  

Zaterdaglessen: 

Normale lestijd                                                                    Tijdelijke lestijd vanaf zaterdag 13 maart 

9.00-9.40 uur Kleuterballet 4 jr van Bernadette 9.00-9.40 uur Kleuterballet 4 jr van Bernadette 

9.45-10.35 uur Kleuterballet 5 jr van Bernadette 9.40-10.30 uur Kleuterballet 5 jr van Bernadette 

10.40-11.40 uur Ballet 6 jaar van Bernadette 10.30-11.30 uur Ballet 6 jaar van Bernadette 

11.45-12.45 uur Ballet 7 jaar van Bernadette 11.30-12.30 uur Ballet 7 jaar van Bernadette 

12.50-13.50 uur Ballet 8/10 jaar van Bernadette 12.30-13.30 uur Ballet 8/10 jaar van Bernadette 

12.00-13.00 uur Ballet gevorderd van Wanda 13.30-14.30 uur Ballet gevorderd van Wanda 

16.00-17.00 uur Ballet 14/16 jaar van Anna 14.30-15.30 uur Ballet 14/16 jaar van Anna 

15.00-16.00 uur Ballet 12/13 jaar van Anna 15.30-16.30 uur Ballet 12/13 jaar van Anna 

17.00-18.00 uur Ballet 10/11 jaar van Anna 16.30-17.30 uur Ballet 10/11 jaar van Anna 

  

Woensdaglessen: 

Normale lestijd                                                                    Tijdelijke lestijd vanaf 12/13 maart 

15.15-16.15 uur  Ballet 6 jaar van Sarie Zaterdag 10.30-11.30 uur van Bernadette of  
Vrijdag van 14.45-15.30 uur van Sarie en Elise 

16.15-17.15 uur Ballet 10/11 jaar van Sarie Vrijdag van 16.25-17.20 uur van Sarie en Elise of 
Zaterdag van 16.30-17.30 uur van Ann 

17.45-18.45 modern van Bente Online les zie mail 

 

Staat je les hier niet op en je hebt geen mail ontvangen, neem dan contact op. 



 


