
 

NIEUWSBRIEF OKTOBER 
NIEUWE CORONA MAATREGELEN 
Inmiddels is gebleken dat het Corona virus om nieuwe regels vraagt. Voor ons als 

balletschool geldt dat we onze lessen mogen blijven aanbieden. Daar zijn we uiteraard heel 

blij om! Maar er is wel een aantal zaken veranderd. De besmettingen zijn landelijk dusdanig 

opgelopen en dat zorgt ervoor dat we vanaf heden het volgende toepassen voor de komende 

vier weken: 

Kinderlessen 2-6 jaar: 

De kinderlessen mogen plaatsvinden zonder inachtneming van 1,5 meter afstand. De 

kleedkamer zal niet gebruikt worden om om te kleden, maar alleen om je jas, tas en 

schoenen kwijt te kunnen.  

Ouders mogen hun kind tot de zaal afzetten en ophalen en houden onderling 1,5 meter 

afstand. Mondkapjes zijn verplicht buiten de zaal voor 18+ jaar. 

Er mag niemand blijven wachten tijdens de lessen! 

 

Kinderlessen 7-17 jaar: 

De kinder- en tienerlessen mogen plaatsvinden zonder inachtneming van  

1,5 meter afstand. De kleedkamer zal niet gebruikt worden om om te kleden, maar alleen om 

je jas, tas en schoenen kwijt te kunnen. 

 

Wegbrengen en ophalen van kinderen vanaf 7 jaar 

Wegbrengen  

Ouders mogen niet mee naar de zaal maar zetten hun kind af bij de deur. 

* Studio Rechtestraat: beneden bij de hal. De kinderen lopen zelf naar de zaal. 

* Studio Trefpunt: de achter ingang, de hoofdingang is gesloten!  

* Studio Atalanta: de hoofdingang 

Ophalen 

* Studio Rechtestraat:  ouders mogen naar de zaal komen en hun kind van daaruit mee naar 

huis nemen.  

* Studio Trefpunt: achter ingang. De les zal 2 minuutjes eerder stoppen zodat de docent met 

de kinderen mee kan lopen. 

* Studio Atalanta: zij ingang, de docent loopt mee naar de uitgang. Vanaf de voorkant gezien 

links! 

We hopen op deze manier de ouders in de gelegenheid te stellen niet te dicht bij elkaar te 

hoeven zijn.   



 

Volwassenen 18+ jaar: 

* Er mogen maximaal 9 leerlingen aan de les deelnemen mét inachtneming van 1,5 meter 

afstand.  

* er loopt altijd een live stream in de lessen mee zodat de overige leerlingen de les vanuit 

huis kunnen volgen.  

* de docent bespreekt met haar groep hoe we dit systeem per les rouleren zodat iedereen de 

kans krijgt om soms in de zaal te dansen.  

* De kleedkamer zal niet gebruikt worden om om te kleden, maar alleen om je jas, tas en 

schoenen kwijt te kunnen. 

* Na de les verzoeken we iedereen vriendelijk doch dringend om niet te blijven, maar om 

meteen het pand te verlaten. 

* Mondkapjes zijn verplicht buiten de zaal.  

 

Gemengde groepen: 

Er is een aantal groepen waarin de leeftijden variëren van onder de 18 en boven de 18 jaar. 

Voor deze groepen gelden dezelfde regels als voor de volwassenen.  

 

Samengevat: 

We zijn er heel dankbaar voor dat we toch nog met elkaar kunnen dansen op een veilige 

manier. Alvast bedankt voor ieders begrip en medewerking. En laten we hopen dat we op 

deze manier bijdragen aan een snelle beteugeling van het virus. 

 

 

 

HERFSTVAKANTIE 
Van maandag 19 t/m 25 oktober vervallen de lessen in verband met de herfstvakantie. 

 

NIET VERGETEN: DE WEBAPP VAN BALLETSTUDIO VALENTIJN 
- ga naar: https://mijn.balletstudiovalentijn.nl 



- log in met je lidnummer (terug te vinden in je welkomstmail) en maak een wachtwoord aan; 

- in deze omgeving kun je je afmelden voor een les, een adreswijziging doorgeven, je 

factuurgegevens inzien enz 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


