
 

REGLEMENT  BUITENLESSEN  NIKKY’S DANCE: 
 
In het algemeen: 

• Leerlingen blijven thuis als ze een van de volgende 
klachten hebben: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts.  

• Leerlingen blijven ook thuis als iemand in het huishouden koorts en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur vrij van klachten is 
kunnen leerlingen weer deelnemen aan de lessen 

• Leerlingen blijven ook thuis als iemand in het huishouden positief getest 
is op het corona-virus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste 
contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 
14 dagen na het laatste contact. 
 
 

Voor de Kids/Jeugd: 
• Kleed je thuis om en kom op buitengympen (niet je dansschoenen). 
• Ga van tevoren thuis naar de wc en was daarna goed je handen met 

water en zeep. 
• Bij aankomst ga je direct naar de aangewezen plek (deze plekken worden 

aangeven op de grond d.m.v. vakken e.d.) en houd je 1,5 meter afstand 
van andere leerlingen en de juf. 

• Neem eventueel vanuit thuis een eigen flesje/bidon met drinken/water 
mee.  

• Kom niet te vroeg naar de les maar ongeveer 5 min van tevoren. 
• Na de les ga je meteen naar je ouders of zelfstandig naar huis en was je 

nogmaals je handen. 
• Voor Beesd en omgeving mogen fietsen van leerlingen aan de overkant 

(bij de Rodenburg) geparkeerd worden op de extra brede stoep. 
• Voor Leerdam en omgeving mogen fietsen van leerlingen op het plein 

voor het hek van het schoolplein geplaatst worden. 
  

 
Voor de ouders/verzorgers: 

• Breng u kids/jeugd niet te vroeg naar de les maar ongeveer 5 min van 
tevoren. 

• U mag uw kind alleen brengen en u mag niet blijven kijken tijdens de les. 
• Alleen uw kind mag het terrein betreden waarop de dansles wordt 

gegeven. 



 

• Bij het ophalen van de kids houdt u gepaste afstand van 
andere ouders en vertrekt u daarna meteen weer met uw 
kids. 

• Tussen de lessen zit een kwartier de tijd zodat we géén 
ophoping krijgen van leerlingen en ouders. 

• Volg ten alle tijden de aanwijzingen op van Juf Nikky en/of Juf Annah en 
een aanwezige begeleider. 


