
Vanaf zaterdag 5 juni vinden alle lessen eindelijk weer binnen plaats!!

Wat houden de versoepelingen in voor DCA?
Lees hieronder per lessoort / leeftijd wat dit inhoudt voor jou.

BELANGRIJK!!
● Bij de bekende klachten blijf je thuis en meld je je af in Bueno
● Bij binnenkomst en vertrek is een mondkapje boven de 12 jaar verplicht
● Bij binnenkomst je handen desinfecteren
● Het rooster in Bueno is up te date en bijgewerkt tot aan 11 juli
● In Bueno zie je ook altijd op welke locatie het is, check dit altijd goed

Vast les in Bueno
● We werken met de vaste lijsten
● In de Bueno student app zie je voor welke vaste les je aangemeld staat onder het kopje

'My Activities'.
● Check even of jouw vaste les nog correct staat, zo niet dan horen wij het graag.
● Kan je niet? Dan dien je af te melden in Bueno.
● Wil je mee doen aan een andere les dan kun je je hier in de app voor aanmelden.
● Wil je op een andere vaste lijst dan kun je ons mailen.

Peuterdans & Peutergym

Vanaf maandag 7 juni mogen ook de ouders weer mee naar binnen en mogen ze zoals altijd de
eerste 10 minuten weer mee doen in de les. Daarna mogen de ouders in de receptie/horeca
ruimte wachten (dit kan verschillen per locatie). Is het lekker weer dan wordt het gewaardeerd als
de ouders buiten wachten om toch de 1,5 meter te kunnen aanhouden. Alle lessen gaan weer
terug naar de oorspronkelijke 45 minuten.

Nieuwland
Ouders mogen mee naar binnen, is het lekker weer dan wordt het gewaardeerd als de ouders
buiten wachten om toch de 1,5 meter te kunnen aanhouden.

Vathorst & Nijkerk
Ouders mogen mee naar binnen en kunnen genieten van een drankje in de horeca ruimte, bij
lekker weer is het terras uiteraard ook open. Probeer zoveel mogelijk rekening te houden met de
1,5 meter.

Barneveld
Ouders mogen mee naar binnen zodat ze mee kunnen doen aan het begin van de les. Daarna
vriendelijk verzoek om buiten te wachten tot de laatste 5 minuten van de les zodat we deze weer
samen af kunnen sluiten.



4 t/m 17 jaar

Met de jeugd lessen dansen we al 1,5 week binnen, deze lessen waren tijdelijk ingekort naar 45
minuten. De lessen zullen nu 50-55 minuten zijn. Is het een grote groep dan zullen we ietsjes
eerder stoppen, zodat de wissel van de groepen soepel kan verlopen. Is het een kleinere groep
dan stoppen we 5 minuten van te voren. Let op! In Bueno staat alle lessen op 60 minuten.

Nieuwland
Zover mogelijk mogen de kids nog steeds bij de voordeur afgezet worden en opgehaald worden
bij de achterdeur. Is het voor een reden nodig dat de ouder mee naar binnen gaat, dan kan dit,
mits we netjes de 1,5 meter aanhouden.

Vathorst & Nijkerk
Ouders mogen mee naar binnen en kunnen genieten van een drankje in de horeca ruimte, bij
lekker weer is het terras uiteraard ook open. Probeer zoveel mogelijk rekening te houden met de
1,5 meter.

Barneveld
Indien mogelijk worden de kids bij de deur afgezet en opgehaald en blijven de ouders zoveel
mogelijk buiten.

18+ jaar & Paaldans&Fit

De 18+ lessen vinden of plaats bij DCA Nieuwland of bij de Kosmonaut studio's. Check dit altijd
goed! Alle lessen staan in Bueno weer op 60 minuten, we stoppen 5 minuten eerder voor de
wissel van de groepen.

Wedstrijdteams

Alle lessen gaan weer terug naar de oorspronkelijke tijd en worden allen binnen gegeven. Les
stopt 5 minuten eerder voor de wissel van de groepen. Mocht dit afwijken dan is het juiste
gecommuniceerd in de groepsapp.


