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Covid 19 Veiligheidsmaatregelen
Veiligheidsplan – Circulatieplan

o Balletgroep Feniks neemt vanzelfsprekend tijdens de danslessen alle
mogelijke en nodige veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van besmetting
door het coronavirus. Gescheiden groepen, mondmaskers, afstand,
verluchting van de lokalen, poetsen van de zalen, enz
o ALLE danser(s)essen komen apart en met de nodige afstand, ALLEEN binnen
in het gebouw de Notelaar. Ouders, begeleiders of grootouders betreden
NOOIT de gangen en de zalen van het gebouw.
o Er is een EENRICHTINGSVERKEER voor het betreden en verlaten van de
danszaal. Binnen komen doen we aan de glazen voordeur (kant speeltuintje
inrit). Na de les verlaten de leerlingen de danszaal via de zijdeur (kant grote
parking). Er wordt aan de ouders gevraagd zich op die parkeerplaatsen
(parking achteraan) ter hoogte van de ramen te parkeren wanneer zij hun
kind komen ophalen. Blijf indien mogelijk ook in de wagen zitten en houd de
deur in het oog. We begeleiden enkel die leerlingen naar buiten, waarvan we
de ouders daar zien staan of in de wagen zien zitten. We zijn niet in de
mogelijkheid de hele parking af te lopen op zoek naar elke ouder.
Verlaat u toch uw wagen, dan dient u onmiddellijk een mondmasker te
dragen! (reglement Gemeente Galmaarden).
Gelieve ook niet met zijn allen aan de ramen van de zaal naar binnen te
komen kijken, het leidt de leerlingen enorm af en we vragen respect voor de
privacy van de leerlingen die zich omkleden.
o De danser(s)essen zijn reeds aangekleed van thuis uit in hun volledige
balletuniform (behalve schoentjes), en dragen enkel iets gemakkelijks over
hun balletgerief heen om de zaal te betreden en te verlaten.
o Danser(s)essen onder de 12 jaar hoeven geen mondmasker te dragen, niet bij
het betreden of verlaten van de zaal, ook niet tijdens de danslessen. De
leerkrachten dragen ten allen tijden een mondmasker of face shield.

o Danser(s)essen vanaf 12 jaar dragen hun mondmasker steeds bij het betreden
en verlaten van de zaal. Mogelijks mag het uitgedaan worden tijdens zeer
intensieve oefeningen. Als ouder spreekt u zelf af met uw dochter/zoon wat
uw kind dient te doen. Uiteraard behouden wij op deze momenten extra
afstand van elkaar!
o De lessen zullen worden gegeven met extra aandacht voor “handen wassen
en ontsmetten” en we bewaren toch zo veel mogelijk lichamelijke afstand.
o Voor alle leerlingen: het is belangrijk om niet te vroeg voor de aanvang van de
les toe te komen, en het is UITERST belangrijk dat ouders hun kind STIPT op
tijd komen ophalen. Uw kind lang bij de juf laten wachten, is zeker te
vermijden.
o De toiletten worden enkel in hoogste nood gebruikt. Het is de bedoeling dat
de danser(s)essen thuis eerst nog naar het kleine kamertje gaan.
o Bij corona‐ziekte(symptomen) is het uiterst belangrijk juf Heidi hiervan
onmiddellijk op de hoogte te brengen. Een zieke leerling blijft ook absoluut
thuis. Indien er een vermoeden is van een mogelijke covid‐besmetting of
indien er bij iemand een covid‐besmetting is vastgesteld, zullen alle betrokken
personen in de balletgroep hiervan op de hoogte gebracht worden en de
nodige acties ondernomen worden. Wij hebben alle contactgegevens van alle
leerlingen die aan de lessen deelnemen.
Het is dus heel belangrijk om Juf Heidi onmiddellijk te verwittigen bij ziekte!
o Elke danser(s)es neemt a.u.b. een eigen flesje water mee. Er mag niet meer
aan de kraan in de toiletten gedronken worden, en af en toe iets drinken is
echt een noodzaak.
o Gebruik uw gezond verstand 

Bij nood aan extra uitleg of in geval van vragen, ben ik uiteraard bereikbaar.
Vriendelijke groeten,
Juf Heidi Van Hemelryck
0478/73.45.44
juf.heidi@balletfeniks.be
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