
Update 10 maart 2021

Lieve leden,

Het rooster wordt altijd per persconferentie gemaakt en in Bueno gezet, want het is
natuurlijk altijd weer afwachten wat de maatregelen zijn en of er weer
versoepelingen zijn. Elke keer is het weer een hele uitdaging om het rooster te
maken rekening houdend met de maatregelen, beschikbaarheid outdoor locaties,
beschikbaarheid docenten en de extra kosten die er bij komen voor de buiten
locaties. Het is een hele uitdagende tijd voor DCA zowel logistiek als financieel, weet
dat wij ontzettend onze beste doen om alles zoveel mogelijk door te laten gaan om
jullie in deze pittige tijd zover als kan tevreden te maken en te houden. Lees de
nieuwsbrief goed door, alle informatie die je nodig hebt staat hierin.

Het rooster van 15 maart t/m 28 maart 2021 staat nu in Bueno, aanmelden kan
vanaf nu.

Aanmelden van de lessen is verplicht, tenzij hieronder anders wordt aangegeven.
Afmelden is ook verplicht wanneer je niet kan komen. Weet je niet hoe je moet aan
of af melden, zie onderaan deze mail.

Gaat het niet door vanwege slecht weer dan zullen wij dit tijdig communiceren via
mail en je ontvangt een pop-up via de Bueno app. Check dit voordat je naar de
locatie gaat als je twijfelt over het weer.

Alle outdoor lessen is een: Outdoor Dansles - leeftijd - dit zodat iedereen kan
aansluiten bij de lessen. We gaan in de outdoor lessen echt weer dansen opbouwen
dus doe lekker elke week mee. Kan zijn dat jouw dag er nu (nog) niet tussen staan
maar je bent meer dan welkom op een andere dag en/of locatie, kom dansen!!

Online rooster

Verplicht aanmelden via Bueno!

Maandag
17:45-18:30 - Modern Jazz 7 t/m 11 jaar
19:00-19:45 - Klassiek Ballet 18+
20:00-20:45 - Modern Jazz 18+

Dinsdag - online
09:00-09:45 - Pilates 18+
19:30-20:15 - Barre Workout 18+



20:30-21:15 - Modern Jazz 18+

Woensdag - online
09:00-09:45 - Zumba
10:15-10:45 - Peuterdans
15:15-16:00 - Klassiek Ballet Standard + Grade 1
16:00-16:45 - Klassiek Ballet Grade 2,3,4
19:00-19:45 - Dancehall
19:30-20:15 - Paaldans & Kracht (zonder paal)
20:30-21:15 - Paaldans & Fit (met paal)
20:00-20:45 - Zumba

Donderdag - online
09:00-09:45 - Pilates
17:00-17:45 - HipHop 12+
18:30-19:15 - Techniek Training
19:30-20:15 - Zumba
20:30-21:15 - Dancehall

Vrijdag - online
09:00-09:45 - Barre Workout
18:00-18:45 - Klassiek Ballet 18+ / Grade 5
19:00-19:45 - Modern Jazz
19:00-19:45 - Afro Dancehall

Zaterdag - online
09:30-10:00 - Peuterdans
10:00-10:45- Klassiek Ballet Grade 2
10:15-11:00 - Klassiek Ballet 4 t/m 6 jaar
11:15-12:00 - Streetdance 4 t/m 6 jaar
12:15-13:00 - Streetdance 7 t/m 11 jaar

Nieuwland
Locatie: Kosmonaut 9
In Nieuwland betalen wij huur voor de uren die wij buiten dansen op de Kosmonaut.
Ook voor onze eigen reguliere locatie is de huur tijdens de gehele lockdown door
blijven gaan, en nu nog steeds, helaas geen enkele steun vanuit de overheid.
Daarom zijn wij voorzichtig met het rooster, als er genoeg animo is en/of het weer
wordt beter zullen wij ook het rooster gaan uitbreiden. Dit is financieel een hele
pittige tijd voor DCA waardoor we echt rekening moeten houden met de kosten die
gemaakt worden. Op de vrijdag en zaterdag kunnen wij niet terecht bij de kosmonaut



vanwege de lessen die ze dan zelf geven. Hopend op jullie begrip hiervoor, wij doen
elke keer weer enorm ons best!

Verplicht aanmelden via Bueno!

Maandag - outdoor
10:15-10:45 - Outdoor Peutergym
15:30-16:15 - Outdoor 4 t/m 7 jaar
16:30-17:15 - Outdoor 8 t/m 12 jaar
18:30-19:15 - Outdoor 13+ jaar

Dinsdag - outdoor
15:45-16:30 - Outdoor 7 t/m 12 jaar
16:45-17:45 - Intensity! - je staat automatisch aangemeld
18:15-19:00 - Outdoor 13+
19:30-20:15 - Outdoor t/m 26 jaar

HipHop wedstrijd teams hebben op dinsdag een andere locatie,
wordt gecommuniceerd via de groepsapp:
15:30-16:25 - DC Future - je staat automatisch aangemeld
16:30-17:25 - The Next Generation - je staat automatisch aangemeld
17:30-18:25 - Energetic - je staat automatisch aangemeld
18:30-19:25 - Mission One - je staat automatisch aangemeld

Woensdag - outdoor
10:15-10:45 - Outdoor Peuterdans
15:00-15:45 - Outdoor 4 t/m 7 jaar
16:00-16:45 - Outdoor 8 t/m 11 jaar
17:00-17:45 - Outdoor 12+ jaar
18:00-19:00 - Intensity! - je staat automatisch aangemeld

Donderdag - outdoor
15:30-16:25 - DC Future - je staat automatisch aangemeld
16:30-17:25 - The Next Generation - je staat automatisch aangemeld
17:30-18:25 - Energetic - je staat automatisch aangemeld
18:30-19:25 - Mission One - je staat automatisch aangemeld

Vrijdag - outdoor
10:15-10:45 - Outdoor Peuterdans



Vathorst
Locatie: Tuin van de Kamers

Verplicht aanmelden via Bueno!

Maandag
16:00-16:45 - Outdoor 7 t/m 11 jaar
17:00-17:45 - Outdoor 12+ jaar
18:00-19:15 - InMotion

Woensdag
15:00-15:45 - Outdoor 4 t/m 7 jaar
16:00-16:45 - Outdoor 8 t/m 11 jaar
17:00-17:45 - Outdoor 12+ jaar
18:00-19:00 - InMotion

Vrijdag
10:15-10:45 - Outdoor 2 & 3 jaar
15:30-16:15 - Outdoor 4 t/m 6 jaar
16:30-17:15 - Outdoor 7 t/m 11 jaar

Nijkerk
Locatie: Parkeerplaats van Wallz

Verplicht aanmelden via Bueno!

Zaterdag
9:30-10:00 - Outdoor 2 & 3 jaar
10:15-11:00 - 4 t/m 7 jaar
11:15-12:00 - 8 t/m 12 jaar

Barneveld
Locatie dinsdag: Hockeyclub
Locatie zaterdag: Parkeerplaats Spoor 3

Verplicht aanmelden via Bueno!

Dinsdag
15:45-16:30 - Outdoor 4 t/m 7 jaar
16:45-17:30 - Outdoor 8 t/m 11 jaar
17:30-18:15 - Outdoor 12+ jaar



Zaterdag
10:45-11:15 - Outdoor 2 & 3 jaar
11:30-12:15 - Outdoor 4 t/m 7 jaar
12:30-13:15 - Outdoor 8 t/m 12 jaar

Soest
Locatie: Parkeerplaats van de studio
In soest hebben wij besloten om de peuterdans lessen momenteel niet buiten te
gaan geven. Dit omdat het een niet afgesloten buiten locatie is. Ook omdat Nona er
niet is en er een ander docent is, we dansen ook nog eens zonder de ouders.
Uiteraard zijn jullie van harte welkom op een andere locatie wat wel een afgesloten
buiten ruimte heeft, maar uiteraard wel met andere docenten. Online blijft op de
zaterdag ook nog steeds mogelijk.

Verplicht aanmelden via Bueno!

Donderdag
HipHop Teams - is gecommuniceerd in de groepsapp - automatisch aangemeld in
Bueno

Zaterdag
10:45-11:30 - Outdoor 7+ jaar

Aan en af melden in Bueno

Hoe meld je je aan voor een les:

● download de Bueno student app Android of iOS

● log in onder het mail adres die bij ons bekend is en je wachtwoord, of maak

een nieuw wachtwoord aan

● In schedule (rooster) kun je alle lessen zien waarvoor je je kan aanmelden

● klik op Join

● Nu zie je drie keuzes: Abonnement naam, buy products en cancel

● Klik op jouw abonnement naam

● Ga akkoord met de covid maatregelen

● En je staat aangemeld en zie je joined staan, ook in 'My activities" zie je dit

terug

● Indien online les: 15 minuten voor de les ontvang je de link via mail of je vind

de link in de app bij de gegevens van de les waar je voor aangemeld staat.

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.bueno.team.student&gl=NL
https://apps.apple.com/nl/app/bueno-student/id1455774851?l=en


● Wil je je afmelden voor de les? Kijk in 'My Activities' klik op joined bij

desbetreffend les en annuleer je les.

● In je app kun je ook alle nieuwsbrieven terug vinden die wij verstuurd hebben

Corona maatregelen

● Heb je symptomen dan mag je helaas niet naar de les komen, meld je dan
ook af in Bueno

● Kom 5 minuten van te voren naar de les
● Indien mogelijk kom alleen naar de les
● Ouders mogen niet blijven kijken, kom ook niet te vroeg wanneer je je danser

ophaalt
● Iedereen boven de 12 jaar moet 1,5 meter afstand houden van de docent
● Alle kids van 13+ graag altijd ID mee nemen voor het geval de handhaving

komt controleren op leeftijd
● Alle dansers van 12+ hoeven tijdens het dansen onderling geen afstand te

bewaren (mag natuurlijk wel) maar buiten het dansen om moet wél de 1,5
meter afstand.


