Beste dansers en ouders
Zoals jullie ondertussen misschien al vernomen hebben, mogen alle sportclubs vanaf
maandag 18 mei de lessen opnieuw opstarten in de buitenlucht met een max. van 20 dansers,
mits het respecteren van de opgegeven voorzorgsmaatregelen. Vanaf 15 juni zullen we heel
waarschijnlijk terug in de zalen mogen lesgeven met dezelfde voorwaarden qua aantal, social
distancing en hygiënemaatregelen.
Dansstudio Shake heeft beslist om in te gaan op deze versoepeling van de coronamaatregelen vanaf vrijdag 22 mei 2020.
Wij dienen ons wel aan onderstaande richtlijnen te houden:
-

Elke danser mag slecht in één groep dansen (uitgezonderd wedstrijddansers max. in 2
groepen waarvan min. 1 wedstrijdgroep)
Dansers die in meerdere groepen dansen moeten dus een keuze maken.
Max. 20 dansers /groep
Social Distancing: 1,5m
Eigen matje of handdoek voor grondoefeningen
Eigen drank of enkel drank afhalen tijdens zeer beperkte openingsuren Heracles.
(Wordt later meegedeeld)
Als je ziek bent, blijf je thuis.
De Heracles zal beperkt open zijn tijdens de meeste dansmomenten voor uitzonderlijke toiletbezoeken of afhalen van een
drankje. Er mag niets van materiaal of lege flesjes achterblijven in het fitnesscenter !!

Rekening houdend met deze richtlijnen, zullen de meeste van onze groepen live kunnen doorgaan, goed verspreid op de
verschillende buitenparkings aan de Heracles. De bestaande uren worden mogelijk (licht) gewijzigd zodat we aankomst
en vertrek kunnen verspreiden. Mini-Kleuters, Kleuters, Breakdance en groepen waarin voornamelijk dubbeldansers
dansen, zullen vanwege hun specifieke groepseigenschappen nog niet live kunnen starten. Wij doen ons best om deze
dansers bij andere groepen aan te sluiten.
Bij regen worden de lessen geannuleerd/verplaatst en worden de dansers verwittigd.
Omdat elke danser maar aan één groep mag deelnemen en we de max. limiet van 20 dansers niet mogen overschrijden,
is het héél belangrijk dat we zo snel mogelijk vooraf weten wie naar welke les wenst te komen.
 Jullie zullen een mail van jullie lesgever ontvangen met de info dat jullie les al dan niet zal doorgaan EN de vraag
wie er naar welke LIVE-les zal komen.
 Ook als je geen live-les wenst te volgen of liever online-lessen volgt, laat dit zeker even weten zodat we niet
langer op jouw antwoord moeten wachten.
Om dit alles tijdig en vlot te kunnen organiseren, vragen wij met aandrang om zo snel mogelijk de mail van jullie lesgever
te beantwoorden.
Verder hopen wij dat jullie, net als wij, er super veel zin in hebben om er opnieuw in te vliegen.
Het Shake-Bestuur
info@dansstudioshake.be

