De danslessen gaan gewoon door!

15 oktober 2020

Naar aanleiding van de landelijke nieuw genomen maatregelen kan ik je melden dat de danslessen
gewoon door mogen gaan. Het horecagedeelte is voorlopig gesloten. Dit betekent dat er tijdens de les
geen pauze wordt gehouden.
Om het contact met andere groepen zo klein mogelijk te maken zal je één uur aaneengesloten les krijgen.
Omdat de aanvangstijden van de lessen gelijk blijven komt er 15 minuten ruimte tussen de lessen en kan
er op een veilige manier van les gewisseld worden. Ik vraag je dan ook vriendelijk maximaal 7 minuten
voor aanvang van de les binnen te komen en direct na de les de zaal te verlaten via de 'nooduitgang' bij
de disco-bar.
Oefenavonden
Op de zaterdagavonden kan je de komende periode in aangepaste vorm blijven oefenen. Omdat de bar
gesloten is wordt het een oefenavond onder begeleiding. Dit houdt in dat je tijdens het oefenen tips krijgt
en vragen kan stellen.
Ik wil benadrukken dat een oefenavond geen dansles is!
Het maximaal aantal paren is 15 en reserveren is verplicht!
Zaal open: 20:45 uur
Aanvang: 21:00 uur
Einde: 23:00 uur
kosten: € 6,50 per persoon of gebruik van de DD-clubkaart

Alle maatregelen op een rijtje
Je blijft thuis:
- bij koorts
- als je last hebt van kortademigheid of benauwdheid(bij lichte inspanning)
- als je last hebt van hoesten
- als je last hebt van neusverkoudheid(snotteren, niezen, loopneus, verstopte neus) of keelpijn
- als je de laatste dagen last hebt van geur- of smaakverlies
- wanneer je een huisgenoot/partner hebt met Corona of die verdacht wordt van Corona
Als je wel komt:
- maak je géén gebruik van de garderobe en neem je je jas mee de zaal in
- doe je je dansschoenen aan op je zitplaats in de zaal
- desinfecteer je je handen bij binnenkomst
- nies je in je elleboog

- maak je zo min mogelijk gebruik van het toilet
Indien je vragen hebt, stel ze gerust.
Ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hartelijke groet,
Gerben Dokman
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