
 

Online rooster 15 december t/m 19 januari 
 

Maandag 
Saskia:  9.30-10.30u  jazz gevorderd (+dinsdag- en woensdagochtend 9.30u) 
Floor:    17.00-17.45u   dansmix 4-6jr 
Floor:  18.00-18.30u   spitzen 
Floor:    18.30-19.15u   stretch/grondbarre (alle groepen) 
Floor:    19.15-20.15u   klassiek gevorderd 
Floor:  20.15-21.15u   jazz gevorderd (+ma jazz Trefpunt) 

 

Dinsdag  
Saskia:  11.00-12.00u  klassiek beginners/gevorderd (10.45u en 12.45u) 
Jasmijn: 16.00-16.50u   klassiek 7-9 jr (Veldhoven en Rechtestraat)) 
Marleen: 17.00-17.00u   klassiek 10-12 jr 
Marleen: 18.00-19.00u  klassiek beginners/gevorderd (+ maandag Trefpunt 19.00u) 
Naomi: 19.00-20.00u  hiphop (+ tieners zaterdag 15.00u) 
Jasmijn:  20.00-21.00u  jazz gevorderd 
Jasmijn:  21.00-22.00u   modern beginners 

 

Woensdag  
Floor:               10.00-11.00u   klassiek gevorderd 
Marleen: 14.15-15.00u   Dansmix 4-6 jr 
Marleen: 15.00-15.50u  jazz 7-9 jr (* let op jazz van 16.00u staat bij vrijdag) 
Judith:  18.00-19.00u   stretch (alle groepen) 
Judith:  19.00-20.00u  modern gevorderd 
Judith:  20.00-21.00u  jazz gevorderd (+jazz Veldhoven) 

 

Donderdag  
Saskia:  9.30-10.30u  jazz gevorderd (+dinsdag- en woensdagochtend) 
Saskia:  10.30-11.30u  grondbarre (alle groepen) 
Annette: 18.00-19.00   klassiek 11-14 jr (+ vrijdag Trefpunt 18.00u) 
Annette: 19.00-20.00   klassiek gevorderd (+ 14-17jr 17.45 en vrijdag Trefpunt 19.00u) 
Judith:  20.00-21.00   jazz gevorderd (+ jazz Veldhoven) 

 
 



Vrijdag  
Judith:              10.15-11.15u   modern gevorderd 
Floor:  15.00-15.50u   klassiek Trefpunt 7-9 jr 
Floor:   16.00-17.00u   klassiek Trefpunt 10-12 jr 

Marleen: 17.00-18.00u   modern 10-14 jr (+ jazz woe 16.00u) 
Marleen: 18.00-19.00u  jazz 15-18 jr 
Marleen: 19.00-20.00u   modern gevorderd  

 
Zaterdag 
Marleen: 9.00-10.00u  pilates (alle groepen) 
Marleen:  10.00-11.00u  modern gevorderd 
Naomi: 14.00-14.45u  hiphop 7-11 jr 

 

Kanttekeningen:  

* De dependances, Atalanta en Trefpunt, zijn t/m 19 januari gesloten. Daardoor kunnen we de 
groepen die daar les hebben, niet vanuit de zaal streamen. Dat is in verband met licht en geluid wel 
nodig. Daarom zijn die groepen onder gebracht bij andere lesuren of hebben ze een andere lestijd 
dan normaal.  

* De nieuwe les modern die vanaf 4 januari zou starten op het Trefpunt wordt uitgesteld naar ná  
19 januari. 

* voor de peuters en jong kleuters (3-4 jr) komen nieuwe filmpjes via onze website beschikbaar. 

* de lessen grondbarre op maandagavond en donderdagochtend, stretch op woensdagavond en 
pilates op zaterdagochtend zijn voor iedereen beschikbaar. 


