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Bekijk de webversie

maandag 31 augustus gaan we weer dansen.
Eindelijk gaan we weer van start. En wat hebben we er zin in!
Toch zullen we ons nog aan een aantal regels moeten houden in verband met Corona.
In principe houden we de regels aan die we voor de vakantie ook handteerde.
Hier alles even op een rijtje:
- We handteren Kiss & Ride. De kinderen kunnen afgezet worden en de ouders gaan meteen
weer naar huis. Dit ook met ophalen. En kom optijd.
- Met uitzondering van de ouders van peuters, nieuwe kleuters en nieuwe leerlingen. Ouders
van de peuters, nieuwe kleuters en nieuwe leerlingen. Kunnen op veilige afstand even blijven.
Maar zodra het goed gaat met de kinderen in de dansles, zal toch gevraagd worden de studio te
verlaten om de veiligheid en gezondheid te waarborgen.
- Leerlingen komen al omgekleed binnen. Hoeven alleen schoen te wisselen.
- Leerlingen komen binnen via de voordeur. Gaan naar buiten via de garagadeur.
- Leerlingen doen in de foyer hun schoenen wisselen. Nemen daarna de schoenen en evenuteel
tas mee de studio in. Na de les doen de leerlingen de schoenen weer aan in de studio en
verlaten via de garagedeur de studio. Zo blijft er ruimte in de foyer voor de volgende groep.
- Laat de jonge leerlingen met makkelijke schoenen aankomen. Als regenlaarzen, slippers,
klitteband schoenen. Zodat schoenen uit en aan trekken niet teveel tijd in beslag neemt.
- Leerlingen nemen eigen drinkbekers mee.
- Leerlingen vanaf 12 jaar nemen eigen handoek mee.
- Graag ook aandacht voor gezonde tussendoortjes om onszelf gezond en fit te houden.
Bijvoorbeeld Sultana, Liga, eierkoek, rijstewafels, fruit of snoep groente zijn prima
tussendoortjes als er meerdere lessen achter elkaar worden gedaan.
Maar donuts, brownies of snoep is niet tegestaan als tussendoortje.

Kledingvoorschrift.
Graag zien we iedereen weer volgens kledingvoorschrift in de
les staan.
Kledingvoorschrift is te vinden op website.
http://www.danceballetcenter.nl/kledingvoorschriften/
Zorg ook voor de juiste schoeisel. Het hoort bij de dansles, dit
om de voeten goed te kunnen ontwikkelen en om blessures te
voorkomen.

Tweede hands schoenen en kleding.
Vanaf maandag kunnen jullie te kleine schoenen en of kleding
weer verkocht worden.
Lever de te kleine schoenen of kleding in bij de docent met een envelop erbij. Op de envelop
graag de naam van de leerling en het gevraagde bedrag eventueel telefoonnummer voor een
tikkie (nog beter!).
De docenten zullen zorgen dat de envelope weer terug komt bij de des betreffende persoon.

De Danswinkel Haarlem
In de Kerkstraat 26 in Haarlem zit een hele leuke maar vooral goede balletwinkel.
Als je zegt dat je bij Dance Ballet Center in Heemstede danst bij juf Mariska krijg je korting op je
aankoop.
Openingstijden:
woensdag: 12:00–17:00
donderdag: 12:00–17:00
vrijdag: 12:00–17:00
zaterdag: 11:00–17:00

Wij hopen jullie komende week allemaal weer zien! Wij hebben er zin in!

Met vriendelijke groet,
Team DBC
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u dbchaarlem@gmail.com toe aan uw adresboek.

