
 

 

Beste dansers of sporters, 

 

Dansseizoen start 22 aug 

Het is aug en dat betekent dat ons dansseizoen maandag 22 aug weer gaat beginnen. 

In de app en op onze website kun je alle danslessen vinden. Let op sommige lessen 

veranderen!! 

 

Trainin 

In de app kun je de facturen vinden van de betalingen, het lesrooster en kunnen wij ook 

foto’s en filmpjes met jullie delen zonder dat dit allemaal online komt te staan. 

Vanaf 20 aug is iedereen toegevoegd aan onze app. Mocht je nog steeds geen account 

hebben aangemaakt dan ontvang je van ons op je mail een uitnodiging. 

Wat kun je vinden in de app:  alle brieven, rekeningen, lesrooster enzovoorts 

mocht jij geen brieven of mails ontvangen! Zorg dan dat je snel de app download. 

https://balletschooldomingos.trainin.app 

 

Herfstvakantie 

27 oktober Halloween party Delfgauw 16.00 -17.00 uur (gratis voor leden) 

28 oktober Bungee neon style 10-12 uur kosten 5,- 

28 oktober Halloween party Hoek van Holland 16.00-17.00 uur (gratis voor leden) 

26 oktober Tiktok speurtocht. Kosten 2,50 

 

Sinterklaas Party 

Woensdag 30 november in Hoek van Holland kunnen alle kinderen bij ons dansen in de 

sinterklaas disco, een leuke film kijken en knutselen. Alle kinderen mogen verkleed als 

sinterklaas. Wij zorgen voor het leukste feestje. Het start om 13.30 uur en duurt tot en met 

16.00 uur. Kosten zijn 5,- inclusief drinken en wat lekkers natuurlijk. 

 

Voorstelling 

zaterdag 12 december is onze kerstshow in Huis van de wijk de Hoekstee. Alle kinderen 

zullen daar een gave dans laten zien. Let op alle groepen dansen 2x maar in verschillende 

shows. 

 

https://balletschooldomingos.trainin.app/


 

Kerstdisco  

22 december in Delfgauw om 16.00 uur 

23 december in Hoek van Holland om 16.00 uur 

 

Lesgeld 2022-2023 

lesgeld voor peuters & kleuters  kost 23,- per maand 

Een 10 rittenkaart kost 76,50 en is 4 maanden geldig 

 

Lesgeld vanaf 5 jaar tot en met 18 jaar 

1x per week dansles kost 26,50 per maand 

2x per week dansles kost 42,50 per maand 

3x per week dansles kost 58,50 per maand 

2e en daaropvolgende kind uit het gezin 18,- per maand 

 

Volwassenen 

1x per week dansles kost 30,- per maand 

2x per week dansles kost 46,00 per maand 

3x per week dansles kost 62,- per maand 

 

1x per week funworkouts kost 36,50 per maand 

2x per week funworkout kost 52,50 per maand 

3x per week funworkouts kost 68,50 per maand 

10rittenkaart volwassenen lessen 130,- 

 

Tot volgende week allemaal 

 


