Informatie COVID-19 en veilig en verantwoord naar de dansles bij
Damoves

In beginsel
Damoves Peuter- en Kleuterdans is een activiteit die moeilijk is in te delen in de activiteiten die door
de overheid worden genoemd waar het gaat om heropening. Wij zijn geen sportactiviteit, wij zijn
geen kinderopvang en wij zijn ook geen sportschool. In de afgelopen week hebben wij ons tot
verschillende instanties en de Gemeente Amsterdam gewend om ‘een stempeltje’ te krijgen.
Stempeltjes hiervoor bestaan echter niet maar gelukkig is er nog altijd gezond verstand.
Hoewel we zelf van mening zijn dat de danslessen aan kinderen van 2-6 jaar weer mogelijk moeten
zijn, hebben we daar vooralsnog geen toestemming voor gekregen. We moeten dus, met pijn in ons
hart, wachten op de aanvullende -en hopelijk versoepelde- maatregelen. Dat is ook voor ons
ontzettend frustrerend maar je zal begrijpen dat dit buiten onze macht ligt. We informeren je zoals
je gewend bent snel!
We hebben wel alvast een protocol opgesteld waarmee we zorgen dat de kinderen, de ouders en de
docentes zo veilig en verantwoord mogelijk worden ontvangen op de leslocaties.
De punten die voor de ouders belangrijk zijn, hebben we uitgewerkt:
Voor ouders:
-

-

-

-

-

Kom alleen naar die les waarin je kind is ingedeeld.
Je ontvangt van ons de lesbevestiging met de locatie en lestijd van je kind per e-mail in de
week voordat we weer open gaan. Inhaallessen zijn niet mogelijk in juni, als je niet kunt
komen meld je je af zodat je je gemiste les kunt meenemen naar de volgende lesperiode.
Was je handen vaak en goed.
Op alle locaties is er bij binnenkomst mogelijkheid de handen te wassen of te desinfecteren,
we zullen alle ouders en kinderen hier op wijzen.
Er zijn één (Munganga, Matka) of twee (Kinderkookkafé, Studio Damoves, Studio van
Leeuwen, Villa Randwijck) handenwas-punten. Op elke locatie is een zeep dispenser en zijn
er papieren handdoekjes. Was de handen van je kind voor de les of desinfecteer ze. Was de
handen van je kind na de les als je dat zelf fijn vindt.
Houd 1.5 meter afstand tot de andere ouders.
Geef elkaar ruimte. Zorg dat je je kind in 5 minuten hebt omgekleed, zodat je de dansstudio
kunt verlaten.
Houd 1.5 meter afstand tot de docente.
De docente wacht je kind op in de kring, waar je kind net zoals gewoonlijk een sticker krijgt
om op te zitten. Breng je kind naar de docente, houdt daarbij zelf 1.5 meter afstand en laat
je kind naar de docente toelopen. Bereid je kind hierop voor, maar forceer en benadruk niet
teveel, laat het natuurlijk verlopen. Vertrek vervolgens meteen.
Kinderen onderling hoeven geen 1.5 meter afstand te houden. Kinderen (van 2-6 jaar) en
docente houden zoveel mogelijk 1.5 meter afstand, maar hoeven dit niet te doen.
We zullen de kinderen zoals altijd een vertrouwd gevoel blijven geven, vooral tijdens het
moment van binnenkomen en afscheid nemen. Wij hebben de lesplannen waar nodig
aangepast op ‘alleen dansen’. Lichamelijke contactmomenten mogen en zullen blijven
bestaan.
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Handel niet-dringende zaken per e-mail of telefonisch met kantoor af.
Wil je iets vragen dat niet direct voor de les belangrijk is?
Stuur ons een e-mail of bel ons op!
Kom alleen, neem geen schoolgaande broertjes en zusjes
mee, geen wachtende ouders in het pand tijdens de les.
Schoolgaande broertjes en zusjes kunnen buiten op de stoep
wachten.
Kinderwagens zijn binnen niet toegestaan.
Bacteriën in de wagen kunnen zorgen voor besmetting en ze nemen onnodig ruimte in
beslag. Kinderwagens kunnen voor de deur van de studio worden geparkeerd tijdens het
omkleden van je kind. Voor baby broertjes en zusjes geldt: draag ze zoveel mogelijk in de
draagzak.
Kom zo mogelijk niet met het OV.
Kom met de (bak-)fiets of lopend naar de locatie. De afstand tot de dansstudio is
waarschijnlijk niet lang dus vermijd het OV.
Ga vooraf thuis naar het toilet.
De toiletten zijn alleen beschikbaar voor docentes en kinderen.
Kinderen zijn thuis aangekleed voor de dansles, zo is het aankleed en wegbreng moment
zo kort mogelijk.
Vermijd daarbij al te uitbundige uitdossingen met vleugels en of veren. We zorgen voor
voldoende ruimte om om te kleden, daarbij gebruiken we ook evt. de dansvloer. Deze wordt
natuurlijk betreden zonder straatschoeisel. Het dragen van balletschoenen is voor de
kinderen verplicht.
Kleding gaat in een tas aan de kapstok.
Zorg dat je een tas bij je hebt om de kleding van je kind in op te bergen, hang deze op aan de
kapstok. Dit om besmetting via kleding te voorkomen.
Verlaat de leslocatie zodra je je kind aan de docente hebt overgedragen.
Blijf niet op de leslocatie aanwezig, vertrek direct en bereid je kind hier op voor.
Ons uitgangspunt blijft steevast: we geven de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel. Al
onze docentes hebben ervaring met het rustig maken van een kind dat zich even niet op zijn
gemak voelt. Maak je hier geen zorgen over. Vertrouw er juist op, zodat je kind jouw
vertrouwen voelt en overneemt. We zullen je, net als altijd, opbellen als het echt niet gaat.
Zorg voor telefonische bereikbaarheid tijdens de les.
Blijf thuis als jij of je kind klachten hebben of als iemand in je huis klachten heeft.
Neusverkoudheid, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden) of koorts (vanaf
38 graden) en/of benauwdheidsklachten.
Blijf thuis als jij of je kind, of iemand in je huis positief is getest op COVID-19 (14 dagen), als
je COVID-19 hebt gehad (zeven dagen na de uitslag van de laboratoriumtest), of zolang je in
thuisisolatie zit (na direct contact met iemand bij wie COVID-19 is vastgesteld).
Een ouder die zich zorgen maakt, om de eigen thuissituatie of een situatie in de
dansstudio, gaat hierover in gesprek met kantoor.
Volg ten alle tijden de aanwijzingen op van de docente.

Op de leslocatie:
-

We faseren de toegang. Alle lessen worden met 10 minuten verkort zodat er tijd is voor de
wisseling van groepen zonder dat zij overlappen.

-

-

-

Zo hebben we iets meer tijd om de kinderen op te laten halen,
de studio te reinigen en de volgende les binnen te laten
komen. Op tijd komen om je kind op te halen is echt heel erg
belangrijk, we laten pas nieuwe kinderen binnen als alle
kinderen zijn opgehaald.
In de tijd tussen twee lessen wordt ook de dansvloer schoongemaakt en raakvlakken
afgenomen met desinfectiedoekjes. Gebruik daarom vijf minuten om je kind om te kleden,
maak het afscheid ook weer kort en krachtig, we zien je dan weer de week erop!
Op elke locatie geldt 1 richtingsverkeer, deze wordt aangegeven door pijlen. De ingang is
op sommige locaties ook uitgang, waarbij mensen die het pand verlaten voorrang hebben.
Houd je aan deze routing. In het Kinderkookkafé en Studio Damoves werken we met een inen een uitgang. Op de andere locaties geven we elkaar de ruimte om in- en uit te lopen.
De leerlingen worden het lokaal in/uit gelaten door de docent.
Zodat niet iedereen steeds aan de deurklinken zit.
Regels hangen zichtbaar op een poster.
Eigen huisregels van de studio blijven gelden.
Kom op tijd. Wacht na afloop totdat de docente de deur open doet. Maak geen foto- of
video opnamen van andere kinderen zonder toestemming van de andere ouders. Deel geen
snoep of koek uit i.v.m. allergische reacties. Het dragen van balletschoenen is verplicht.
Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand. De gezondheid van iedereen staat voorop,
daarna het dansplezier!

Aangepaste groepsgrootte indien noodzakelijk
Om drukte in de dansstudios te voorkomen hanteren we een maximum van 12 peuters en 14
kleuters per les. Het zal niet vaak voorkomen maar kán hierdoor gebeuren dat je kind is ingedeeld op
een vroeger of later tijdstip, let hier goed op in de lesbevestigings e-mail!
Proeflessen en nieuwe leerlingen
We plaatsen niet meer dan twee nieuwe leerlingen per les. We hanteren een apart protocol voor
nieuwe leerlingen, dat wordt opgestuurd en telefonisch toegelicht aan de ouders van een kind dat
voor het eerst naar de dansles komt.
Deze regels gaan wij blijven volgen zolang als het nodig is. We doen dit voor ieders sociale veiligheid
en gaan uit van jouw onvoorwaardelijke hulp hierbij! Wij zijn er klaar voor, maar moeten dus nog
heel even wachten…

