Even voorstellen:
Ik, Willy van Assen, dans vanaf mijn 5de. Het
plezier dat ik beleef aan dansen wil ik graag
doorgeven. Na mijn leraren-opleiding
(basisonderwijs) heb ik de opleiding
Dansexpressie in Amsterdam gevolgd. Ik heb
zeven jaar met veel plezier, voor de klas gestaan.
Naast mijn baan in het onderwijs had ik mijn
eigen dansbedrijf als dansjuf. Sinds september
2018 richt ik mij alleen nog maar op dit bedrijf,
Danswil. Ik geef wel veel dansles in het onderwijs.
Op mijn manier probeer ik het onderwijs in
beweging te krijgen. Dat is ook één van de
redenen waarom ik de opleiding Taaldans en
Rekendans heb gevolgd.
Ik geef dansles op basisscholen, AZC's en peuterscholen. Daarnaast werk ik voor theater en
mienskipsprojecten waar ik dans voor maak.
Zelf dans ik bij dansgroep 'De Meisjes' uit Leeuwarden en eerder danste ik regelmatig op festivals
voor 'Curious Behaviour' uit Amsterdam en bij dansgroep 'Lenta' uit Leeuwarden.
Tijdens de danslessen voor de groepen 1 en 2 zullen we dansend bezig zijn met
onderwerpen die dicht bij de kleuters liggen; de herfst, spinnen, egels,
herfstblaadjes, sinterklaas, pepernoten bakken en kerst.
Elke les beginnen we met een paar dansspellen, daarna dansen we over het
onderwerp en we sluiten altijd af met een dansspel. De laatste les laten we zien
wat voor leuke dingen we allemaal hebben gedaan in de dansles.
Opgave:
Van de herfstvakantie t/m de kerstvakantie krijgen de kinderen van groep 1 en 2 zeven keer op de
woensdag dansles.
De eerste les is op woensdag 30 oktober. De lessen zijn van 14.15 – 15.00 uur.
De andere data zijn 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12, 18/12
Er kunnen maximaal 15 kinderen meedoen, dus wie het eerst inschrijft is zeker van deelname.
U kunt uw kind inschrijven via het mailadres van Willy van Danswil: info@danswil.nl
Voor de 7 lessen vragen we een eenmalige eigen bijdrage van € 3,50. Hiervoor kunnen materialen
aangeschaft worden. Dit bedrag wordt de eerste les, op woensdag 30 oktober, geïnd. (Graag contant
betalen). Mocht dit bedrag bezwaarlijk voor u zijn, geeft u dit even aan bij de directeur van de school.
Na schooltijd, om 14.00 uur kunnen de kinderen meteen naar buiten gaan om even te pauzeren. Wilt
u uw kind extra drinken en een gezonde versnapering meegeven?
De danslessen worden gegeven in de onderbouwunit.
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Op de laatste les, op woensdag 18 december, is er een kijkles. Ouders kunnen dan komen kijken.
Hierover ontvangt u tijdig informatie via de mail.
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