Hoi allemaal,
Hoe is het met jullie? Zijn jullie een beetje aan het genieten van jullie zomervakantie? Wij hebben de
afgelopen 3 weken lekker ons rust genomen en zijn er weer klaar voor om lekker met al onze
leerlingen te gaan starten!!
We zijn super blij, want we mogen weer binnen dansen!!! Daar hebben we ontzettend veel zin en
kijken daar ook enorm naar uit!
Zomer Dans Rooster:
De komende twee weken: 3 t/m 13 augustus hebben we op de dansschool een Zomer Dans Rooster.
Al onze leerlingen zijn dan van harte welkom om onbeperkt danslessen te komen volgen. Je hoeft je
hiervoor niet op te geven en je mag zo vaak komen als je wil :-) Super leuk, want je kan dan van alles
uitproberen.
Je kunt het Zomer Dans Rooster bekijken via
https://www.dansstudioyvette.nl/files/Zomer%20Rooster%202020.pdf
Start seizoen 2020-2021:
Vanaf maandag 17 augustus start ons nieuwe seizoen. Dan wordt er weer les gegeven volgens het
reguliere dansrooster. Dan gaan we echt weer volledig van start in onze drie studio’s!
Maatregelen rondom Corona:
Zoals jullie weten, is het virus helaas nog lang niet weg en daarom hebben wij voorlopig nog wel
aangescherpte regels;
*Wij hanteren een ‘één ouder/verzorger beleid’ tijdens de volgende danslessen: peuterdans les,
clipdance les 4 t/m 6 jaar, pre ballet 4 t/m 6 jaar. Dit betekend dat
leerlingen uit deze lessen de dansschool mogen betreden met een ouder/verzorger. Helaas is het
niet mogelijk om verdere aanhang mee te nemen.
*Ouders/verzorgers van leerlingen vanaf 7 jaar zijn helaas nog niet welkom om mee de dansschool
binnen te gaan. De leerlingen kunnen afgezet worden bij de deur en
wij zullen ze verder naar binnen begeleiden.
*Kom naar de dansschool in je danskleding, zodat je binnen alleen nog hoeft te wisselen van
schoenen. Kom niet eerder dan 5 minuten van te voren.
*Bij binnenkomst moeten al onze leerlingen hun handen desinfecteren.
*De leerlingen verlaten het pand via de nooduitgangen. Ouders/verzorgers kunnen ze opvangen bij
het hek van de dansschool.
*Ben je verkouden, hoest je, heb je koorts, of is een familielid ziek waarbij je woont? Dan verzoeken
we je thuis te blijven.
*Toiletten zijn open. Probeer het toiletgebruik te beperken.
We hopen op ieders begrip rondom de maatregelen. Op deze manier kunnen we zo veilig mogelijk
werken. We moeten het samen doen en dat gaat ons zeker lukken!!

De danswinkel Y-Dancewear:
Na maanden gesloten te zijn geweest, gaat Y-Dancewear vanaf 03 augustus weer open.
De eerste twee weken van augustus zijn we op maandag, dinsdag en donderdag open van 15.30 tot
18.00 uur en op woensdag van 13.30 tot 18.00 uur.
Vanaf 17 augustus zijn de openingstijden als vanouds: https://www.dansstudioyvette.nl/danswinkely-dancewear
Let op: we kunnen maar 1 leerling met ouder/verzorger tegelijk helpen in de winkel, vanwege de
kleine ruimte.
Tot slot:
We hopen al onze leerlingen de komende weken weer te kunnen verwelkomen op de dansschool.
Heb je nog vragen? Laat het ons weten. We staan voor jullie klaar.
Geniet nog lekker van de vakantie en tot heel gauw!!
Met vriendelijke groet,
Yvette van de Stolpe

