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Dansschool FREEze organiseert… danskamp zomer 2020 
 
Beste ouders, beste dansers 
 
We organiseren met veel trots voor de derde keer een zomerdanskamp met onze 
dansschool! 
 

• Wanneer gaat het door?  
van maandag 3 t.e.m. vrijdag 7 augustus 2020. 
 

• Voor wie?  
Voor jongens en meisjes vanaf geboortejaar 2016 t.e.m. geboortejaar 2004. Er is 
geen danservaring vereist, maar de kinderen moeten uiteraard wel graag dansen.  
 

• Tijdstip? 
8u (vooropvang)    16u (einde activiteiten)  
9u (start activiteiten)     17u (einde na-opvang) 
   

• Locatie? 
In de sporthal van Retie centrum (Boesdijkhofstraat). 
 

• Prijs voor het gehele kamp?  
75 euro per danser (incl. verzekering, drankje bij de boterhammen, leuk aandenken 
& mooie herinneringen) 
 
tweede kind uit het gezin: 70 euro   derde kind uit het gezin: 65 euro 
 

  ons rekeningnummer: BE89 1431 0258 5685 
 
Gelieve de inschrijvingskosten bij de overschrijving per gezin te bundelen a.u.b. (met 
vermelding van naam en geboortedatum(s)). 
 
De inschrijving is pas definitief na bevestiging en betaling. 
 

• Concept?  
De kinderen worden in leeftijdsgroepen opgesplitst en met deze groep beleven ze 
een hele week lang fijne avonturen. Bij iedere lesgroep staat een vaste begeleider die 
de kinderen de hele week lang mee zal ondersteunen. 
 
De dansers krijgen per dag 2 workshops dans en twee workshops sport en spel (van 
verschillende lesgevers) aangeboden. We maken hierbij ook tijd voor nieuwe 
dansstijlen en –technieken. Voor ieder wat wils dus!    
 
We organiseren ook een keer een verrassingactiviteit tijdens sport en spel, waarbij 
de kinderen zich volop zullen kunnen uitleven.  
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De dansers brengen een eigen lunch mee (boterhammen) en wij zorgen iedere 
middag voor een drankje. We raden naast dit drankje wel aan om steeds een 
drinkbus water mee te geven en een (gezonde) snack voor tijdens de twee korte 
pauzemomenten. 
 
Ook zwemgerief (waterspelletjes), een kleine handdoek en zonnecrème zijn geen 
overbodige luxe. Denk ook aan gepaste sportkledij en aparte sportschoenen voor 
binnen. Je kiest hiervoor best een schoen/turnpantoffel met witte zool.  
 
Op vrijdag 7 augustus 2020 sluiten we om 16u graag samen met de ouders af en 
nodigen we jullie uit voor onze slotshow. Hier zullen de dansers tonen wat ze geleerd 
hebben tijdens het danskamp. Meer concrete info volgt later na de 
inschrijvingsperiode.  
 
Onze kleuters blijven een heel hele week lang samen met hun vaste lesgevers en 
begeleiders. Zij werken nog niet met workshops, maar zullen doorheen de dag dans, 
sport, spel en crea aangeboden krijgen.  
 

• Hoe inschrijven? 
Op onze website zal u een link naar het inschrijvingsdocument kunnen terugvinden. 
Dit document dient u in te vullen en te verzenden. Uw inschrijving is pas definitief na 
bevestiging en betaling.  
 
Iedere groep zal maar een beperkt aantal deelnemers hebben, zodat we alle dansers 
even goed kunnen begeleiden. De aantallen kan u hieronder lezen. Als een groep 
volzet is, melden we dit zo spoedig mogelijk.  
 
De inschrijvingen starten op vrijdag 31 januari 2020 om 19u. Inschrijvingen die 
vroeger toekomen, tellen dus niet mee. Gelieve hier ook rekening mee te houden. 
NIET-LEDEN kunnen inschrijven vanaf maandag 3 februari 2020 om 19u.  
 
Aantal dansers per lesgroep 
 

Kleuters (°2016 – 2014) 60 (zij worden opgesplitst per leeftijd!) 

Kids 1 (1e en 2e leerjaar) 50 

Kids 2 (3e en 4e leerjaar) 25 

Jeugd 1 (5e en 6e leerjaar) 25 

Jeugd 2 (1e en 2e middelbaar) 20 

Jeugd 3 (3e en 4e middelbaar) 20 

 
We hopen jullie allemaal te ontmoeten tijdens dit spetterende danskamp! 
 
Sportieve groetjes!  
 
Team FREEze 


