
Zoomlessen 16 februari t/m 5 maart  
We zetten alle linkjes (en eventuele extra lessen) ook in app groep Circus Santelli Thuis. Alleen beheerders kunnen berichten 
sturen in die groep. Stuur een appje naar de Santelli mobiel om toegevoegd te worden: 06-41352969. Dit nummer kan je niet bellen, we gebruiken er 
alleen watsapp mee. 

 tijd Trainer(s) Onderwerp Bijzonderheden 
Dinsdag 16 februari 2021 16.15 uur Yentl Circus algemeen  Voor kinderen 

matje, 3 paar sokken of jongleerballen 
Ander jongleermateriaal als je het hebt 

 https://us04web.zoom.us/j/75455298791?pwd=TkwyMDVoUlZZenBHZGRQNFpGNFA2dz09 
Dinsdag 16 februari 2021 19.00 uur Yentl Tabata workout 

Kracht en conditie 
Voor gevorderden en volwassen 
eventueel matje bij de hand 

 https://us04web.zoom.us/j/75064833424?pwd=SFpzUUUxWlFTQVJkYlJtV0MxVHZLQT09 
Donderdag 18 februari 
2021 

19.00-20.00 uur 
(dubbele les!) 

Roos en 
Johanneke 

Workout en daarna 
handstanden 

Je moet handstand tegen de muur kunnen 
Handdoek bij de hand houden 
Muur beschikbaar hebben 

 https://us02web.zoom.us/j/84614715649?pwd=cjdNUHZOOW9MQzd5RnlBLzc0Q2FTUT09 
en 
https://us02web.zoom.us/j/84614715649?pwd=cjdNUHZOOW9MQzd5RnlBLzc0Q2FTUT09 

Vrijdag 19 februari 2021 17.00 uur Sander HIT training 
Kracht en conditie 

Voor kinderen en jongeren, gevorderden 
doe het op je eigen niveau! 

 https://us04web.zoom.us/j/71494270584?pwd=czBxbVd4UUNORjE2cEcwaE5tVTNkQT09 
Dinsdag 23 februari 2021 16.15 uur Yentl Circus algemeen  Voor kinderen 

matje, 3 paar sokken of jongleerballen 
Ander jongleermateriaal als je het hebt 

 https://us04web.zoom.us/j/75033812139?pwd=ejJ6V0twVTV0V2RlRFkzUWZnT20wUT09 
Dinsdag 23 februari 2021 19.00 uur Yentl Tabata workout 

Kracht en conditie 
Voor gevorderden en volwassen 
eventueel matje bij de hand 

 https://us04web.zoom.us/j/79244796871?pwd=Rk1xYUdyY0tHMzd1MHNabW9DeUJRZz09 
  



Donderdag 25 februari 2021 19.00-20.00 uur 
(dubbele les) 

Roos en 
Johanneke 

Workout en daarna 
handstanden 

Je moet handstand tegen de muur kunnen 
Handdoek bij de hand houden 
Muur beschikbaar hebben 

 https://us02web.zoom.us/j/86510775863?pwd=ZVNRWkJlUk9ZNFA5NjFwMFcwUy9WUT09 
en 
https://us02web.zoom.us/j/88386016867?pwd=cjg0UmJaM2J5clEwTW5sdnJGdUp5dz09 

Vrijdag 26 februari 2021 17.00 uur Sander HIT training 
Kracht en conditie 

Voor kinderen en jongeren, gevorderden 
doe het op je eigen niveau! 

 https://us04web.zoom.us/j/76796946961?pwd=UDdHS3Q0c2dkbU4xa1BPcUJkNDBsdz09 
Dinsdag 2 maart 2021 16.15 uur Yentl Circus algemeen  Voor kinderen 

matje, 3 paar sokken of jongleerballen 
Ander jongleermateriaal als je het hebt 

 https://us04web.zoom.us/j/79244796871?pwd=Rk1xYUdyY0tHMzd1MHNabW9DeUJRZz09 
Dinsdag 2 maart 2021 19.00 uur Yentl Tabata workout 

Kracht en conditie 
Voor gevorderden en volwassen 
eventueel matje bij de hand 

 https://us04web.zoom.us/j/75813602060?pwd=elZXOGgrclNSaFNreGFQM1ZnMmk2QT09 
Donderdag 4 maart 2021 19.00-20.00 uur 

(dubbele les) 
Roos en 
Johanneke 

Workout en daarna 
handstanden 

Je moet handstand tegen de muur kunnen 
Handdoek bij de hand houden 
Muur beschikbaar hebben 

 https://us02web.zoom.us/j/89522735695?pwd=NXhPYjlta2UzR28wVW1TZlltNEZ0dz09 
en 
https://us02web.zoom.us/j/84654002203?pwd=UUNjWldBRnA4SDdVVnIrWWdaempDdz09 

Vrijdag 5 maart 2021 17.00 uur Sander HIT training 
Kracht en conditie 

Voor kinderen en jongeren, gevorderden 
doe het op je eigen niveau! 

 https://us04web.zoom.us/j/78181220084?pwd=NGRqOXd1dllNODdRcTlMNXBYdkFudz09 
 

We hopen dat we nu weer van start kunnen met echte lessen. Zo niet, dan komt er weer een nieuw online rooster voor de komende 3 weken! 


