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VIRITUELE LESSEN

VERSOEPELINGEN

EXTRA NIEUWS

Er zijn nog enkele lessen die
zich virtueel hervatten.

Vanaf vandaagzijn de
versoepelingen ingegaan! Dit is wat
het inhoud voor ons?

Blijf op de hoogte van alle
wijzigingen via de website
www.cdd-studios.com te kijken
en door de Whatsapp groep bij te
houden.

Lees meer hierover op pagina 2

Lees meer hierover op pagina 2

Lees meer hierover op pagina 3-5

MINDER VIRITUELE LESSEN EN WEER MEER
FACE TO FACE

REGELS OP
LESLOCATIES
- Mondkapjes zijn verplicht
vanaf 13 jaar bij bewegen door de
openbare ruimtes
In de sporthal, dansruimte of
groepsleszaal mag het
mondkapje af.

WELKE LESSEN HERVATTEN ZICH
FACE TO FACE?
Modern
16+

-

dinsdag 18:45-19:45 (start bij vold. animo)

Peuter Kleuter dans (0-4) jr.

woensdag 15:00-15:45 Sporthal Zwaag

Kids dance
(5-8) jr.

-

woensdag 15:45-16:45 (bij vold. animo)

Urban Dance 12-15
(12-15-jr)

-

donderdag 18:30-19:30(bij vold. animo)

50+ FIT
donderdag 10:30-11:30 (outdoor)
(wandel/exercise groepje)
(verzamelen bij de parkeerplaats van de Kers om 10:15)
PT Sessies
& Projecten
op afgesproken tijden en locaties.
(waaronder 1-1 dans training, 1-1 en 1-2 conditie - kracht training)

- Bij Sporthal Zwaag mogen de
ouders de kinderen in de
kleedkamer helpen omkleden,
Tijdens de les wordt er buiten
gewacht.
Om 15:40 mogen de ouders weer
naar binnen om de kinderen op
te halen.
- Houdt ten alle tijden 1,5 meter
afstand tijdens het sporten.
Uitgezonderd voor leerlingen
kinderen tot en met 17 jaar.
- Klachten? Is er iemand in het
huishouden, verkouden, aan het
hoesten, of heeft er iemand
koorts. Blijf dan thuis!
- Er is geen publiek toegestaan
tijdens de groepslessen,
sportlessen en danslessen.
- Houdt ook na de dansles of
sportgroepsles of training een
gepaste afstand van 1,5 meter.
Lees hier meer over op:
https://www.rijksoverheid.nl/on
derwerpen/coronavirus-covid19/openbaar-en-dagelijksleven/sport

Op locatie en via zoom

BBB

-

donderdag 18:45-19:45 De Kers/Thuis

https://www.rijksoverheid.nl/on
derwerpen/coronavirus-covid19/cultuur-uitgaan-ensport/zingen-toneelspelendansen-muziek-maken-enacteren/zingen-en-zangkoren
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PEUTER-KLEUTERDANS
DE EERSTE LES NA DE VERSOEPELEINGEN
De peuter-kleuter dansles mag eindelijk weer van start.
Daarom het volgende bericht:
Lieve Ouders en Kids,
We hebben jullie gemist a.s. woensdag 26 mei gaan we weer van start!
Zorg ervoor dat je er 10 minuten van tevoren bent.
Ook mogen jullie een vriendje of vriendinnetje meenemen naar deze eerste les in
maanden.
Zien we jullie daar?
Uiteraard wordt er in de lesvorm rekening gehouden met de afstand tussen de ouders.

DEELNAME AAN DE LESSEN
Tijdens danslessen, repetities en uitvoeringen zijn er max. 30 mensen toegestaan.
In de leeftijden 2.5 t/m 17 jaar is geen 1.5 meter regel die in acht genomen hoeft te
worden.
Echter zoeken we bij de oudere deelnemers liver het risico niet op en zal de docent ook
geen contactvormen gebruiken tenzij dit choreografisch wijs genoodzaakt is.
Tijdens de sportgroepslessen beperkt het maximum zich tot 2 personen per groepsles.
Meerdere groepen van 2 personen zijn geoorloofd om naast elkaar te sporten, mits er
1.5 meter in acht wordt genomen tussen beidevof meerdere groepen en deze sportende
groepen zicht niet mengen.
De rest mag nog steeds meedoen/inbellen via Zoom mits dit vooraf is besproken met
de docent.
Let op! 1 juni hebben we wellicht weer aanpassingen op deze regels en gaan we de
volgende stap van versoepelingen in.
Zo gaan naar alle waarschijnlijkheid de middelbare scholen weer volledig open per 31
mei en moeten deze open per uiterlijk 7 juni.
Wij hebben mogelijk, bijkomstig, vanaf 5 juni en uiterlijk op 9 juni de mogelijkheid om
weer met meer volwassenen lessen te kunnen volgen.
Laten we weer hopen dat het goed uitpakt voor ons!
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DENK AAN ELKAAR HOUD VOL!
BLIJF GEZOND EN TOT SNEL!
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