Protocol De Dansacker kinderen tot 12 jaar
Wij vragen u het stappenplan met uw kind door te nemen zodat voor uw kind duidelijk is hoe en
waarom. Op die manier kunnen de lessen op veilige en verantwoorde wijze plaats vinden.

Kom jij weer dansen? Volg dan het volgende stappenplan!
Stap 1: Thuis omkleden.
Voor je je thuis gaat omkleden ga je natuurlijk nog even naar het toilet. Daarna trek je de
danskleding aan die jij nodig hebt bij jouw les. Je danssneakers, tapschoenen,
balletschoenen, spitzen etc. mag je mee nemen. Is het koud buiten? Trek dan over je
danskleding een lekker warm vest, een trainingspak of een onesie aan. Zo schrikken je
spieren niet van de kou als je naar buiten komt na je les en voorkom je spierpijn.
Vergeet je big-shopper niet!
Stap 2: Kiss & Ride
Als je gebracht wordt geef je pappa, mamma, oma of diegene die je brengt een knuffel
en/of kus als je bij De Dansacker bent en je komt zelf naar de voordeur. Vergeet je big
shopper niet! De deur van De Dansacker gaat 5min. voor aanvang van de les alleen voor
de leerlingen open. Uiteraard word je opgevangen door een vrijwilliger van De
Dansacker.
Stap 3: Handen wassen
Binnen word je opgevangen door een vrijwilliger. We starten met handen wassen!
Handen klaar, plantenspuit klaar; sprayen maar. In de plantenspuit hebben we alvast
zeep gedaan met wat water. Met jouw zeephanden loop je naar de wc of keuken en daar
spoel en droog je je handen weer af. Met droge handen ga je verder naar de chill óf naar
de grote zaal. Er is altijd iemand daar die jou de weg kan wijzen.
Zowel in de chill als in de grote zaal zijn langs de muur en op de lange banken allemaal
vakken gemaakt. Voor iedereen een eigen vak. Je zet je tas in een van de vakken. Je
schoenen kunnen er ook gemakkelijk bij. In de tas doe je de kleding die je niet draagt
tijdens de les. Dansschoenen en je dansvest aan en dan even wachten op de bank.
Stap 4 : Naar welke zaal?
Dans jij normaal gesproken in de bovenzaal en ben jij nog onder de 12 jaar dan zal je nu
waarschijnlijk ook weer in de bovenzaal dansen. Als je klaar bent wacht je op de bank in
de chill. Je mag naar de bovenzaal als je een seintje hebt gekregen of als de docent jouw
groep komt ophalen.
Het kan ook zijn dat je normaal altijd in de bovenzaal danste, maar nu gaat dansen in de
grote zaal. De eerste keer dat je komt vertellen we je meteen naar welke zaal jij mag. Dat
is dan ook de zaal waar jij in blijft dansen.

Alle leerlingen van 12+ dansen in ieder geval in de grote zaal. Zit jij in de 12+ groep dan
word je naar de grote zaal verwezen. Daar doe jij je buitenkleding uit. Zie stap 3.
Stap 5: de les is afgelopen
Iedere les stopt ongeveer 5minuutjes eerder. Heb je boven gedanst dan loop je met
jouw groep (onder begeleiding van een juf) weer naar de chill-ruimte waar jouw tas
staat. Daar trek je weer je buitenschoenen aan en zo nodig je trainingspak, vest of
onesie. Met je big-shopper in de hand ga je door een speciale uitgang weer naar buiten!
Deze uitgang is speciaal voor kinderen die heel knap gedanst hebben.
Voor je naar buiten gaat moeten we niet vergeten eerst weer even je handen te wassen.
Laat je tas nog even staan, handen wassen en dan naar de rij om weer naar huis te
gaan. De uitgang is links aan de zijkant van De Dansacker. Ook hier word je door een
vrijwilliger begeleid bij het verlaten van De Dansacker. Wie jou ophaalt staat daar
natuurlijk te wachten om jou op te vangen. Zo kunnen we een goede doorstroom van
alle lessen organiseren.
Dans je in de grote zaal en is je les afgelopen dan ga je op instructie van je docent naar
je tas toe. Je trekt daar in het vak je ‘buitenkleding’ weer aan (dit gaat dus zo nodig óver
je gewone danskleding) en je buitenschoenen. In de keuken was je even je handen. Op
instructie van de docent of de vrijwilliger volg je de pijlen naar de uitgang (de deur naar
buiten in de kleedkamer).

Leerlingen mogen níet wachten in De Dansacker op hun ouders. Wij vragen u op tijd uw
kind weer op te komen halen.

Voor de ouders
Wij zijn heel blij dat we de lessen weer mogen hervatten en net als bij school en andere
clubs zijn wij aan veel regels geboden. Wij vragen uw begrip en hulp in deze situatie
door het protocol en de opgestelde regels te volgen.
Mocht uw kind een les er niet zijn wilt u ons dat laten weten via WhatsApp. Dit is voor
ons de snelste manier om de leerling lijsten voor de lessen bij te werken.

Zie volgende pagina voor rest van de informatie.

Gezondheidscheck (triage):
Wilt u voor uw kind de volgende vragenlijst beantwoorden:
Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag je niet naar de
dansschool komen.
Je mag pas weer komen als op elke vraag NEE geantwoord kan worden.
Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag je niet naar de
dansschool komen. Je mag pas weer komen als op elke vraag NEE geantwoord kan
worden.
1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende
(milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38
graden Celsius)?
2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner met koorts
en/of benauwdheidsklachten?
3. Heb je het COVID-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de
afgelopen 7 dagen vastgesteld?
4. Heb je een huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner met het COVID-19
(vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden
contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner terwijl hij/zij nog
klachten had?
5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het
COVID-19 is vastgesteld?
Om misverstanden te voorkomen.
Maak van het gedag zeggen een ‘Kiss&Ride’ moment. Ook de jongste leerlingen moeten
zelf naar binnen. Wij laten uw kind uiteraard niet binnen aan zijn/haar lot over, maar
zullen onze leerlingen zo liefdevol mogelijk opvangen en begeleiden zodat ze weer lekker kunnen genieten van het dansen met elkaar.

Ouders mogen niet rondom De Dansacker wachten tijdens de les van de leerling. Als
een leerling ziek wordt tijdens de les zullen wij meteen telefonisch contact opnemen en
u vragen uw kind per direct op te halen.

De kleine chill. Aan de zijkant langs de randen
vakken voor de tassen. Leerlingen wachten op
de houten banken.

