Richtlijnen omtrent corona – Gent
Beste dansers en ouders,
Binnenkort starten onze danslessen terug op, dit jaar helaas onder een aangepaste versie. Hieronder
vinden jullie alle informatie.

Heropstart eerste week

Er zal dit jaar géén opendeurdag zijn, wel blijft er de mogelijkheid om een gratis proefles te volgen
tijdens de week van 14-20 september 2020. Iedereen dient zijn naam, telefoonnummer, email en adres
achter te laten tijdens deze gratis proeflessen. Leden die reeds ingeschreven zijn, worden automatisch
geregistreerd en hoeven dit dus niet te doen. We vragen ook om vragen via email
(info@dansschoolemotion.be) te stellen en NIET aan de betrokken lesgever, dit om zoveel mogelijk
dicht contact te vermijden.
Inschrijvingen kunnen enkel via leden.dansschoolemotion.be en betalingen kunnen enkel online of via
overschrijving (GEEN CASH).

Algemene richtlijnen dansers en ouders

-

Kom zoveel mogelijk dansklaar naar de dansles, enkel jas en schoenen nog uit te doen in de
les
Ouders komen de school NIET binnen en dragen een mondmasker bij het afzetten:
Locatie Sterre-spits:
Lessen weekdagen: jullie kunnen tot aan houten poort komen, niet binnen school, de
lesgever komt daar de kinderen ophalen en terug afzetten. Er wordt NIET gespeeld op de
speelplaats. Kinderen van de Sterre-spits kunnen uiteraard wel naar de opvang ook.
Lessen weekend: jullie kunnen tot aan de buitendeur sporthal komen (door de houten
poort), maar NIET binnen de sporthal. Afzetten gebeurt aan de gewone deur, ophalen aan de
achterkant (rechts). Alles zal duidelijk uithangen.
Locatie Klim: wachten aan de grote witte poort in de voorziene afhaalzone, de lesgever komt
daar de kinderen ophalen en terug afzetten.
Voor de kinderen die uit/naar de opvang moeten: hier komt nog een aparte informatie mail
voor
Dit betekent dat we vragen aan iedereen om zeker OP TIJD te komen, kom niet eerder dan
10min voor de les en kom je kind meteen na de les weer ophalen.

(kinderen in de naschoolse opvang worden uiteraard naar de naschoolse opvang gebracht)
-

Was je handen bij binnenkomen en buitengaan (wij voorzien handgel)
Zieke dansers blijven thuis
Iedereen voorziet zijn eigen drinkfles, deze worden niet gedeeld met andere dansers
Blijf niet hangen na de les, maar ga meteen naar huis

Extra maatregelen bij verandering situatie

Er zijn verschillende codes :
-12 mag te allen tijde zowel binnen als buiten sporten met contact.
12+ hangt af van de codes:
code geel: situatie zoals ze nu is, contact mag binnen en buiten
code oranje: buiten sporten mag met contact, binnen sporten enkel zonder contact.
code rood: buiten sporten kan enkel met huisgenoten + 2 vaste personen, binnen sporten is
verboden.

OPGELET:
Bij code rood worden alle fysieke lessen (KLIM + Sterre-spits) geannuleerd voor +12 jarigen, er zal
een alternatief via zoom of Youtube voorzien worden.

Verloop dansjaar

Er zal dit jaar geen Halloweenfeestje zijn.
Naar alle waarschijnlijkheid zal er ook geen open les tijdens de laatste week voor de kerstvakantie
kunnen gebeuren. Alle lesgevers zullen een filmpje opnemen dat zal verstuurd worden naar de
dansers.
Er is wel een dansshow gepland in het weekend van 27 en 28 maart 2021. Wij kennen, uiteraard, de
omstandigheden nog niet waarin dit kan doorgaan. Het is hoogstwaarschijnlijk dat niet alle groepen
in dezelfde show optreden en dat er verschillende shows gedurende het weekend zullen gepland
worden. Tickets zullen ook pas later in verkoop gaan dan normaal omdat we de toegestane capaciteit
van de zaal afwachten. Hou dus zeker het hele weekend vrij.
Dit jaar hebben we ook opnieuw een dansweekend, dit gaat door in het weekend van 20 en 21 maart
2021, inschrijven kan nog via de website van danskant
(https://www.danskant.be/component/dpcalendar/event/304?calid=53 ), plaatsen zijn beperkt!

