
14 mei 2021

We komen steeds een stapje dichterbij en daar zijn wij enorm blij mee!!
De versoepelingen zijn inmiddels duidelijk, nu is het alleen afwachten of we maandag 17 mei
groen licht krijgen!

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

BELANGRIJK!!
● Maandag 17 mei en dinsdag 18 mei zijn de lessen nog steeds hetzelfde als afgelopen

weken, en zoals deze nu in Bueno vermeld staan.
● Het rooster in Bueno wordt pas bijgewerkt ná de persconferentie van 17 mei 2021.

Uiterlijk maandag 17 mei om 23:59 staat alles correct in Bueno.
● In Bueno zie je ook altijd op welke locatie het is, check dit altijd goed!
● Vriendelijk verzoek ons niet te mailen met vragen over het rooster, graag even afwachten

tot Bueno is bijgewerkt. Alle informatie over de lessen, protocol en maatregelen is
vermeld in de nieuwsbrief, lees dit alsjeblieft goed door.

Vast les in Bueno

● We werken met de vaste lijsten (uitzondering van de Paaldans&Fit lessen).
● In de Bueno student app zie je voor welke vaste les je aangemeld staat onder het kopje

'My Activities'.
● Kan je niet? Dan graag afmelden.
● 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
Als we maandag 17 mei groen licht krijgen zullen ook de peuterdans (en gym) lessen weer
binnen gegeven worden. Belangrijk! De ouders mogen niet mee naar binnen / mogen niet binnen
wachten. Is het geen probleem om jouw zoon/dochter bij de deur af te zetten dan heeft dit onze
absolute voorkeur, uiteraard zal hij/zij ontvangen worden door een docente van DCA. Op het
moment dat er tranen zijn of als er een proefles is mag er één ouder (even) mee naar binnen, in
overleg met de docente. Dit geld voor alle peuter lessen en voor alle locaties (Nieuwland,
Vathorst, Nijkerk & Barneveld)

4 t/m 17 jaar
Zoals het er nu naar uitziet mogen de lessen voor de leeftijd t/m 17 jaar weer binnen
plaatsvinden. Dit geld voor alle jeugd lessen t/m 17 jaar en voor alle locaties (Nieuwland,
Vathorst, Nijkerk & Barneveld)

18+ jaar

Voor de 18+ lessen zijn er versoepelingen, voor buiten. Buiten mogen er nu officieel
groepslessen plaatsvinden met onderling 1,5 meter afstand. Binnen mag dit nog niet! Enige wat
binnen mag is in groepjes van 2 en mag er niet klassikaal instructies gegeven worden, dit
betekend dat groepslessen (onze danslessen) niet mogen. Maar gelukkig wel gewoon buiten!



De meeste lessen zullen vanaf woensdag buiten plaatsvinden, enkele blijven nog online i.v.m.
beschikbaarheid van de buiten locatie.

Paaldans&Fit
De Paaldans lessen mogen wel binnen plaatsvinden, dit omdat dit geen klassikale les hoeft te
zien. De docente kan per paal/tweetal instructie geven. Vanaf woensdag 19 mei zal de paaldans
les binnen plaatsvinden (Waterdreef 166) én kun je de les nog steeds online mee doen.  We
werken NIET met de vaste lijsten, meld je aan wanneer je live mee wilt doen én meld je aan voor
de online les als je daaraan mee wilt doen. (aanmelden kan pas na maandag omdat het rooster
pas verwerkt wordt na de persconferentie).

Wedstrijdteams

Alle wedstrijdteams van 17 jaar of jonger zal weer binnen plaatsvinden, is jouw team 17 jaar en
ouder dan is de les nog steeds buiten. We kunnen nog niet helemaal terug naar het reguliere
rooster, maar ook hier komen we weer een stapje dichterbij. Corona maatregelen

Maatregelen
Regels voor de dans / sport / cultuur sector binnen en buiten: zie hier
Protocol: zie hier

https://www.dansondernemers.nl/wp/persconferentie-11-mei/?utm_source=email&utm_campaign=Persconferentie_11_mei&utm_medium=email
https://www.dansondernemers.nl/wp/mijn-account/deelnemers-pagina/protocol/?utm_source=email&utm_campaign=Persconferentie_11_mei&utm_medium=email

