
Heropening Damoves per 6 juli 2020, aangepaste werkwijze 

 

(SCROLL DOWN IF YOU WANT TO READ IN ENGLISH) 

 

Damoves is een instelling voor culturele educatie, lichamelijke vorming en activiteiten met het doel 

kinderen kennis te laten maken met de beginselen van dans en muziek. 

We hebben een protocol opgesteld dat uitgaat van de volgde beginselen. We willen de kinderen, de 

ouders en de docentes zo veilig en verantwoord mogelijk kunnen ontvangen. 

 

Protocol Verantwoord naar dansles bij Damoves Peuter- en Kleuterdans 

De punten die voor de ouders belangrijk zijn, hebben we uitgewerkt: 

Voor ouders:  

- Kom alleen naar die les waarin je kind is ingedeeld. 

Je ontvangt van ons de lesbevestiging met de locatie en lestijd van je kind per e-mail in de 

week voordat we weer open gaan. 

- Was je handen vaak en goed. 

Op alle locaties is er bij binnenkomst mogelijkheid de handen te wassen of te desinfecteren, 

we zullen alle ouders en kinderen hier op wijzen. 

Op de locatie Kinderkookkafé en Studio Damoves zijn twee handenwas-punten. Op elke 

locatie is een zeep dispenser en zijn er papieren handdoekjes. Was de handen van je kind 

voor de les of desinfecteer ze. Was de handen van je kind na de les als je dat zelf fijn vindt. 

- Houd 1.5 meter afstand tot de andere ouders. 

Geef elkaar ruimte. Zorg dat je je kind in 5 minuten hebt omgekleed, zodat je de dansstudio 

kunt verlaten. 

- Houd 1.5 meter afstand tot de docente. 

De docente wacht je kind op in de kring, waar je kind net zoals gewoonlijk een sticker krijgt 

om op te zitten. Breng je kind naar de docente, houdt daarbij zelf 1.5 meter afstand en laat 

je kind naar de docente toelopen. Bereid je kind hierop voor, maar forceer en benadruk niet 

teveel, laat het natuurlijk verlopen. Vertrek vervolgens meteen. 

- Kinderen onderling hoeven geen 1.5 meter afstand te houden. Kleuters (van 4-6 jaar) en 

docente houden zoveel mogelijk 1.5 meter afstand, maar hoeven dit niet te doen. 

We zullen de kinderen zoals altijd een vertrouwd gevoel blijven geven, vooral tijdens het 

moment van binnenkomen en afscheid nemen. Wij hebben de lesplannen waar nodig 

aangepast op ‘alleen dansen’. Lichamelijke contactmomenten mogen en zullen blijven 

bestaan.  

- Handel niet-dringende zaken per e-mail of telefonisch met kantoor af.  

Wil je iets vragen dat niet direct voor de les belangrijk is? Stuur ons een e-mail of bel ons op! 

- Kom alleen, neem geen schoolgaande broertjes en zusjes mee, geen wachtende ouders in 

het pand tijdens de les.  

Schoolgaande broertjes en zusjes kunnen buiten op de stoep wachten. 

- Kinderwagens zijn binnen niet toegestaan.  

Bacteriën in de wagen kunnen zorgen voor besmetting en ze nemen onnodig ruimte in 

beslag. Kinderwagens kunnen voor de deur van de studio worden geparkeerd tijdens het 



omkleden van je kind. Voor baby broertjes en zusjes geldt: 

draag ze zoveel mogelijk in de draagzak. 

- Kom zo mogelijk niet met het OV.  

Kom met de (bak-)fiets of lopend naar de locatie. De afstand 

tot de dansstudio is waarschijnlijk niet lang dus vermijd het 

OV.  

- Ga vooraf thuis naar het toilet. 

De toiletten zijn alleen beschikbaar voor docentes en kinderen.  

- Kinderen zijn thuis aangekleed voor de dansles, zo is het aankleed en wegbreng moment 

zo kort mogelijk.  

Vermijd daarbij al te uitbundige uitdossingen met vleugels en of veren. We zorgen voor 

voldoende ruimte om om te kleden, daarbij gebruiken we ook evt. de dansvloer. Deze wordt 

natuurlijk betreden zonder straatschoeisel. Het dragen van balletschoenen is voor de 

kinderen verplicht. 

- Kleding gaat in een tas aan de kapstok. 

Zorg dat je een tas bij je hebt om de kleding van je kind in op te bergen, hang deze op aan de 

kapstok. Dit om besmetting via kleding te voorkomen. 

- Verlaat de leslocatie zodra je je kind aan de docente hebt overgedragen. 

Blijf niet op de leslocatie aanwezig, vertrek direct en bereid je kind hier op voor.  

Ons uitgangspunt blijft steevast: we geven de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel. Al 

onze docentes hebben ervaring met het rustig maken van een kind dat zich even niet op zijn 

gemak voelt. Maak je hier geen zorgen over. Vertrouw er juist op, zodat je kind jouw 

vertrouwen voelt en overneemt. We zullen je, net als altijd, opbellen als het echt niet gaat. 

- Zorg voor telefonische bereikbaarheid tijdens de les.  

Zorg op het inschrijfformulier (dat je tijdens de 2e les digitaal invult) voor een tweede 

telefoonnummer. 

- Blijf thuis als jij of je kind klachten hebben of als iemand in je huis klachten heeft. 

Keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden) of koorts (vanaf 38 graden) en/of 

benauwdheidsklachten. 

- Blijf thuis als jij of je kind, of iemand in je huis positief is getest op COVID-19 (14 dagen), als 

je COVID-19 hebt gehad (zeven dagen na de uitslag van de laboratoriumtest), of zolang je in 

thuisisolatie zit (na direct contact met iemand bij wie COVID-19 is vastgesteld). 

- Een ouder die zich zorgen maakt, om de eigen thuissituatie of een situatie in de 

dansstudio, gaat hierover in gesprek met kantoor. 

- Volg ten alle tijden de aanwijzingen op van de docente. 

 

Op de leslocatie: 

- We faseren de toegang. Vijf minuten vóór het einde van de les doen we alvast de deur 

open, zodat de eerste ouders binnen kunnen komen. Zo is er voldoende tijd voor de 

wisseling van de groepen zonder dat zij overlappen.  

Zo hebben we iets meer tijd om de kinderen op te laten halen, de studio te reinigen en de 

volgende les binnen te laten komen. Op tijd komen om je kind op te halen is echt heel erg 

belangrijk, we laten pas nieuwe kinderen binnen als alle kinderen zijn opgehaald.  

In de tijd tussen twee lessen wordt ook de dansvloer schoongemaakt en raakvlakken 

afgenomen met desinfectiedoekjes. Gebruik daarom vijf minuten om je kind om te kleden, 

maak het afscheid ook weer kort en krachtig, we zien je dan weer de week erop! 

- Op elke locatie geldt 1 richtingsverkeer, deze wordt aangegeven door pijlen.  



Houd je aan de routing. Op onze beide locaties, in het 

Kinderkookkafé en Studio Damoves werken we met een in- en 

een uitgang.  

- De leerlingen worden het lokaal in/uit gelaten door de 

docent. 

Zodat niet iedereen steeds aan de deurklinken zit. 

- Spelregels hangen zichtbaar op een poster. 

- Tijdens, voor en na de les ventileren we de studio. 

- Eigen huisregels van de studio blijven gelden.  

Kom op tijd. Wacht na afloop totdat de docente de deur open doet. Maak geen foto- of 

video opnamen van andere kinderen zonder toestemming van de andere ouders. Deel geen 

snoep of koek uit i.v.m. allergische reacties. Het dragen van balletschoenen is verplicht. 

- Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand. De gezondheid van iedereen staat voorop! 

 

Lesperiode September-December 2020 

Dit protocol is bijlage bij de reminder met de lestijd voor je kind. Dit is de les waarvoor je je 

aangemeld hebt en de lesinformatie ontvangen hebt. Kijk goed naar de naam van de docente, omdat 

die misschien anders is dan de docente waarvan je kind eerder les had.  

We zijn weer open sinds 6 juli. Na de afgelopen 8 weken maakten we een evaluatie op basis van 

ouder-enquêtes en ervaringen van de docentes. We hebben dat wat nodig was verbeterd en 

gemakkelijker gemaakt wat kon, binnen de richtlijnen en het protocol.  

En hoe nu verder? 

We kunnen niet vaak genoeg benadrukken dat alles dat we doen onder voorbehoud is van 

aanvullende maatregelen, of van versoepelingen die worden teruggedraaid. Dat is ook voor ons 

ontzettend frustrerend maar je zal begrijpen dat dit buiten onze macht ligt. We informeren je zoals 

je gewend bent snel!  

Mocht er een tweede lockdown periode worden aangekondigd dan dansen we verder in 

Damoves.Club. Je ontvangt een inlog code hiervoor na plaatsing van je kind in de dansles. In De Club 

kun je de lessen online volgen en vind je veel extra’s om samen met je kind te doen. 

Proeflessen en nieuwe leerlingen 

Van de nieuwe leerlingen blijft één ouder de eerste les kijken, de tweede les nog 20 minuten en de 

derde les nog 10 minuten. We vragen de ouders van onze ‘oude’ leerlingen om het 

afscheidsmoment kort en krachtig te maken, zodat we de 1.5 meter afstand tussen volwassenen 

kunnen blijven garanderen. 

We zijn blij dat we weer open zijn want hebben jullie erg gemist. De regels gaan wij blijven volgen 

zolang als het nodig is. We doen dit voor ieders veiligheid en gaan uit van jouw onvoorwaardelijke 

hulp hierbij! Wij zijn klaar om weer met je kind te gaan dansen en gaan heel veel plezier maken! 

 

 

 

 



Spelregels tijdens de dansles : 

 

 



Re-opening Damoves as of July 6th, how things will work 
 
 
Damoves is an institution for cultural education, physical education 
and activities with the aim of introducing children to the principles of 
dance and music. 
 
We have drawn up a protocol to ensure that the children, parents and teachers are as safe and 
looked after as responsibly as possible. 
 
Protocol Responsible to dance class at Damoves Peuter- en Kleuterdans 
 
We worked out the points that are important for the parents : 
 
For parents: 
-  Only come to the class which your child is signed up for. 
You will receive the class confirmation with the location and lesson time of your child by e-mail the 
week before we open again.  
-  Wash your hands often and well. 
At all locations there is a place to wash or disinfect your hands upon arrival - we will remind this to 
all parents and children. 
At the locations Kinderkookafé and Studio Damoves there are two hand washing points. There is a 
soap dispenser and paper towels. Wash or disinfect your child's hands before class. Wash your 
child's hands after class if you like. 
- Keep 1.5 meters distance from the other parents. 
Give each other space. You will have 5 minutes to help your child get changed so that you can leave 
the dance studio quickly. 
- Keep 1.5 meters away from the teacher. 
The teacher will wait for your child in the circle and your child will receive a sticker to sit on as usual. 
Take your child to the teacher, keep 1.5 meters away and let your child walk to the teacher. Prepare 
your child for this, but do not force and push it too much - let them go at their pace. Then please 
leave straight away. 
- Children do not have to keep a distance of 1.5 meters. Kleuters (aged 4-6 years) and the teacher 
will as much as possible keep 1.5 meters distance, but they do not have to. 
As always, we will make the children feel comfortable especially on arrival and saying goodbye. We 
have adjusted the lesson plans to ‘solo dancing’ as much as possible. But there may be some physical 
contact. 
- Handle non-urgent matters by e-mail or telephone with the office. 
Do you want to ask something that is not urgent to know for the lesson? Send us an email or give us 
a call! 
- Come alone, don’t bring school-aged brothers and sister; no parents waiting in the building 
during class. 
Siblings who go to school can wait outside on the sidewalk. 
- Strollers are not allowed inside.  
Bacteria on strollers can cause contamination and they take up unnecessary space. Strollers can be 
parked in front of the studio while your child gets changed. For baby brothers and sister, carry them 
as much as possible in a baby carrier. 
- If possible, don’t come by public transport. 
Come to the location by (cargo)bike or by foot. The distance to the dance studio is probably not far, 
so avoid public transport. 
- Go to the toilet at home beforehand.  



The toilets are only available for teachers and children. 
- Have children get dressed at home for their dance class, so getting 
changed, drop-off and pick-up are as short as possible.  
Avoid overly lavish outfits with wings and or feathers. There is enough 
space to change and we can use the dance floor if needed (please not 
with outside shoes). Ballet shoes are compulsory for the children. 
- Clothes go in a bag on the coat rack. 
Make sure you have a bag with you to store your child's clothes and hang it on the coat rack. This is 
to prevent contamination through clothing. 
- Leave the class location once you have handed your child over to the teacher. 
Do not stay at the class location, leave straight away and prepare your child for this. Be assured it is 
our priority to make your child feel safe and comfortable. All our teachers are experienced in helping 
children who feel unsure or uncomfortable. Don’t worry about this. Be confident - your child will feel 
it and it will make them feel more confident too. As always, we will call you if this really don't work. 
- Be available by telephone during class.  
Make sure to give us a second phone number on the application form (that you fill out during the 2nd 
class). 
- Stay at home if you or your child have symptoms or if someone in your house has symptoms. 
Sore throat, mild cough, raised temperature (to 38 degrees) or fever (from 38 degrees) and/or 
shortness of breath. 
- Stay at home if you or your child, or someone in your house has tested positive for COVID-19 (14 
days), if you have had COVID-19 (seven days after the lab test result), or while you are in home 
isolation (after direct contact with someone who has been diagnosed with COVID-19). 
- If you are concerned about your own home situation or a situation in the dance studio, please 
discuss this with the office. 
- Always follow the teacher's instructions. 
 
At the class location: 
 
- We will have a staggered entry. Five minutes before class ends we open the door, this way the first 
parents can come in. In this way there is sufficient time for the change of groups without 
overlapping. 
This gives us a little more time to have children collected by their parent, to clean the studio, and to 
welcome the next group. Being on time to pick up your child is really important, we can only let in 
the next group when all the children have been picked up. Between the lessons, the dance floor will 
be cleaned and surfaces will be wiped with disinfectant wipes. So please take just five minutes to 
help your child get changed, make your goodbye short and sweet, and we will see you again the 
following week!  
- One-way traffic applies at all locations, indicated by arrows.  
The entrance is also an exit in some locations, where people leaving the building have priority. 
Follow the routing. At both our locations, at the Kinderkookkafé and Studio Damoves there is a 
separate entrance and exit.  
- The students are let in/out of the room by the teacher. This will prevent everyone touching the 
door handles. 
- Rules of the game are visible on a poster. 
- Before, during and after class we will ventilate the studio. 
- The studio's house rules continue to apply. 
Be on time. Afterwards, wait until the teacher opens the door. Don’t take photos or videos of other 
children without the permission of the other parents. Don’t give your child or other children sweets 
or biscuits because of the possibility of allergic reactions. Ballet shoes are mandatory. 
- Above all: use your common sense.  Everyone's health comes first! 



 
Term September-December 2020 
 
This protocol is attached to the reminder with the class time of your 
child. This is the class you 
signed up for and received the class information for. Take a good look at the teacher's name, as it 
may be different from the teacher your child had before.  
 
We are open again since July 6th. After the past 8 weeks we made an evaluation based on parent 
surveys and the teacher’s experiences. We have improved what was necessary and made easier 
what was possible, within the guidelines and protocol. 
 
And what’s next? 
 
We cannot emphasize often enough that everything we do is subject to additional guidelines from 
the government, or to a relaxation of the guidelines. That is also very frustrating for us, but I’m sure 
you understand that this is beyond our control. We will keep you updated as usual, and as soon as 
we know more! 
 
Should a second lockdown period be announced, we will continue to dance in 
Damoves.Club. You will receive a login code for this after your child is placed in the dance class. In 
The Club 
you can follow the class online and you will find many extras to do together with your child. 
 
Trial classes and new students 
 
One parent of the new students watch the whole first class, the second class for 20 minutes and the 
third class with 10 minutes. We ask the parents of our 'old' students to make the moment of saying 
goodbye short and sweet, so that we can make sure the 1.5 meter distance between adults 
can be guaranteed. 
 
We are happy to have opened again because we have missed you so much. We will continue to 
follow these rules for as long as needed. We do this for everyone's safety and rely on your 
unconditional support! We are ready to dance with your child again and will have a lot of fun! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rules of the Game during dance class: 

 


