Wij vragen uw aandacht en medewerking, door onderstaande ook met uw kind te bespreken:

U brengt en haalt uw kind zoveel mogelijk op de fiets of te voet.
U zet uw kind liefst af bij de voordeur; Voor kinderen t/m 8 jaar mag er 1 volwassene
mee naar binnen, geen broertjes/zusjes geen kinderwagens.
Kinderen dienen gelijk na de voordeur hun schoenen uit te trekken. Deze kunnen daar
blijven staan of ze kunnen in een meegebrachte tas mee naar binnen genomen worden.
Ouders kunnen tijdens de les wachten op de door baliepersoneel aangewezen ruimte.
Opgelet: er kunnen maar een beperkt aantal mensen plaatsnemen. Het balie personeel kan u
vragen buiten te wachten indien er te veel mensen binnen zijn .
Kinderen worden niet eerder dan 10 min. voor aanvang van de les toegelaten.
Wij verzoeken u zowel binnen als buiten rondom ons pand de 1,5 m in acht te nemen
ten opzichte van andere ouders en ons balie personeel.
Kinderen dienen zoveel mogelijk hun danskleding te dragen bij aankomst en hun
handen al thuis een keer gewassen te hebben.
Bij binnenkomst dienen de kinderen + ouders/begeleiders eerst hun handen met de
hand gel, die voor ze klaar staat te wassen.
De kinderen kunnen zich omkleden in de kleedkamers. Ouders mogen niet mee naar de
kleedkamer.
De kinderen wachten gezamenlijk in de foyer op de door het balie aangewezen plek.
De docent haalt u kind hier op om gezamenlijk de studio te betreden.
Wilt u uw kind vragen om thuis voordat ze naar de dansles komen, nog even naar de wc
te gaan?
Indien er toch gebruik gemaakt moet worden van het toilet, dan kan uw kind zich even
melden bij het balie personeel die ze dan begeleid naar het toilet en het toilet na gebruik
weer kan reinigen.
Wilt u uw kind een tas meegeven zodat ze hun schoenen/jas en andere kleren in
kunnen opbergen?
Deze tas nemen de kinderen mee de studio u, wilt u dit met uw kind bespreken?
De kinderen verlaten gezamenlijk de studio, op aanwijzing van de docent.
Daarna mag pas de volgende groep de studio betreden, op aanwijzing van de
baliemedewerker.
Kinderen houden 1,5m afstand tot de docent en de baliemedewerker, we kunnen niet
knuffelen…niet zingen niet schreeuwen.
Kinderen die de studio uitkomen, begeven zich naar de kleedkamer. Hier kan weer
omgekleed worden, wachten doen ze in de foyer op de door de baliemedewerker
aangewezen plek. De kinderen verlaten het pand pas op aanwijzing van de baliemedewerker.
Wij verzoeken u op tijd weer aanwezig te zijn om uw kind op te halen.
De horeca is weer geopend. Alleen pinbetalingen mogelijk.
U kunt uw kind uiteraard een flesje water meegeven. Indien u op voorhand al weet dat uw
kind niet op de lessen aanwezig zal zijn, horen wij dat graag per mail naar:
saskia@amsterdamdancecentre.nl

