Rolde, 30 juli 2021

Hallo allemaal,

Vanaf 30 juli tot en met 28 augustus 2022 is de studio gesloten.

Start 3e lesseizoen

: maandag 29 augustus tot en met vrijdag 23 december 2022

Aantal lessen

: 16

Herfstvakan e

: maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2022 (studio gesloten)

Het lesrooster staat in Momoyoga en iedereen is weer ingepland op de vaste lesplaats zodat je
helemaal niets hoe te doen.
De orderbeves ging van de gereserveerde vaste lesplaats(en) zal je eind augustus toegezonden
worden vanuit Momoyoga via de mail. De factuur kun je downloaden in Momoyoga.
Mocht je verhinderd zijn of op vakan e gaan, dan dien je wel zelf de les uit te plannen in
MOMOYOGA (doe dit zo vroeg jdig mogelijk zodat iemand anders eventueel jouw plekje kan
innemen) en je kunt dan gelijk een inhaalles inplannen.
Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om daarnaast extra lessen te volgen of losse lessen te volgen die
je zelf in kunt plannen wanneer er plaats is.
Hiervoor kun je in MOMOYOGA een extra strippenkaart kopen van 10,5 of 1 les (sen).
Nog even voor de goede orde, je kunt een les inhalen binnen het lopende lesseizoen wanneer je je
minimaal 24 uur voor aanvang van de les hebt afgemeld via Momoyoga. De les wordt dan
teruggeboekt op je strippenkaart en deze les kun je dan weer gebruiken om een inhaalles te boeken.
Afmeldingen binnen 24 uur voor aanvang van de les dienen te gebeuren via Whatsapp, de les wordt
dan alsnog afgeschreven van je tegoed. Na a oop van het lesseizoen vervallen de niet opgenomen
lessen en wordt er weer gewerkt met een nieuwe strippenkaart voor een vaste lesplaats.
Tot slot: als je klachten hebt, hoe mild ze ook zijn, blijf dan thuis ( verkouden, keelpijn, hoofdpijn,
andere Coronaverschijnselen ). Meld je af en doe wat de Rijksoverheid op dat moment voorschrij
(testen, quarantaine etc).
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Fijne zomer en hartelijke groet,

Ellen Magielse
www.ellenmagielse.nl
06-52314127

