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Voor de leerlingen  

 ➢ Alleen leerlingen in de volgende leeftijdsgroepen mogen meedoen met danslessen in buitenlucht:  
●  kinderen tot en met 12 jaar  
● jongeren van 13 tot en met 18 jaar  

➢ Deelnemen aan een les kan alleen als je vooraf bent ingeschreven via info@dansschoolbiersteker.nl 
➢ Er kunnen maximaal 15 leerlingen deelnemen aan een les.  
➢ De dansschool is dicht. Zorg dat je thuis danskleding en schoenen aantrekt en naar het toilet gaat.  
➢ Neem zelf een fles met water mee.  
➢ Houd 1,5 meter afstand.  
➢ Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.  
➢ Ben je verkouden of heb je koorts, blijf thuis.  
➢ Is er iemand in jouw gezin met Corona klachten, blijf thuis.  
➢ Ben je 14 jaar of ouder neem dan een identificatiebewijs mee.  
  
Voor de ouders  
  

➢ Laat uw kind zelf naar de dansschool komen als dat mogelijk is.  
➢ Moet u uw kind toch met de auto brengen, blijf dan in de auto.  
➢ Rijd weer weg na afleveren en kom pas terug als de les is afgelopen.  
➢ Komt u uw kind met de fiets brengen. Zet uw kind dan af bij de fietsenstalling en ga zelf weer weg. 
➢ Kom pas terug als de les is afgelopen.  
➢ Houd 1,5 meter afstand.  
➢ Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.  
➢ Ben u verkouden of heeft u koorts, blijf thuis.  
➢ Is er iemand in uw gezin met Corona klachten, blijf thuis.  
➢ Is uw kind 14 jaar of ouder zorg ervoor dat hij/zij een identificatiebewijs mee neemt.  
  
Voor de docent 
  

➢ Was iedere les je handen met water en zeep.  
➢ Houd 1,5 meter afstand.  
➢ Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.  
➢ Ben je verkouden of heb je koorts, blijf thuis en laat het ons weten.  
➢ Is er iemand in jouw gezin met Corona klachten, blijf thuis en laat het ons weten.  
  
Voor de handhaver/eigenaar  
  

➢ Was zo vaak als mogelijk je handen met water en zeep.  
➢ Zorg ervoor dat iedereen de regels goed weet en laat ze bevestigen dat ze dit begrepen hebben.  
➢ Zorg ervoor dat ouders die kinderen afleveren in de auto blijven en direct weer vertrekken.  
➢ Zorg ervoor dat ouders op de fiets de kinderen afzetten en direct weer vertrekken.   
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➢ Begeleid leerlingen naar de ‘dansvloer’  
➢ Zorg ervoor dat iedereen op veilige afstand van elkaar blijft.  
➢ Zorg ervoor dat verschillende groepen niet bij elkaar in de buurt komen.  
➢ Zorg dat iedereen direct na de les weer naar huis gaat.  
➢ Houd 1,5 meter afstand.  
➢ Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.  
➢ Ben je verkouden of heb je koorts, blijf thuis en laat het ons weten.  
➢ Is er iemand in jouw gezin met Corona klachten, blijf thuis en laat het ons weten.  
  
 Houd er ook nog even rekening mee dat we buiten zijn en daarmee overlast kunnen veroorzaken voor 
onze buren. Ga dus geen herrie maken en luister naar de docent of onze medewerkers.  
  
Als we ons aan deze richtlijnen houden kunnen we zonder problemen buiten dansen ! 
  
Bij slecht weer  
 

De danslessen zullen niet doorgaan als het regent of als de kans dat het gaat regenen groot is. Wij 
zullen dit via de website laten weten. Tevens maken wij verzendlijsten via Whatsapp aan, waarbij wij 
informatie verstrekken mbt de lessen.  
 
Aanmelden is verplicht 
 

Omdat wij ons moeten houden aan de richtlijnen, laten wij maximaal 15 deelnemers per les toe. Om 
dit te regelen moet iedereen die deelneemt een mail sturen naar info@dansschoolbiersteker.nl. Dit 
moet per les!  
 
 
 
 


