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Lieve leden, beste ouders,         

 

Het is zover: We mogen weer dansen! Weliswaar in de buitenlucht, maar het begin is er.  

Een klein stapje richting normaal!  

De trainingen zullen starten in de week van maandag 11 mei. Het is aan alle leden vrij om te komen. 
Het is dus niet verplicht. Er hoeft niet aangemeld of afgezegd te worden. Er is een speciaal corona-
rooster gemaakt. Deze is vorige week al deels bekend gemaakt, maar hier en daar nog aangepast. 
Hier is het rooster tot 1 juni: 
 
Dinsdag 

Total Dance Workout  

19.30/20.00 uur  

20.15/20.45 uur 

Woensdag 

Total Combat Workout 

19.30/20.00 uur    

20.15/20.45 uur  

Zaterdag 

9.30/10.00 uur peuters en kleuters A (let op niet vroeger dan 9.20 uur brengen) 

10.30/11.00 uur peuters en kleuters B (let op niet vroeger dan 10.20 uur brengen) 

11.30/12.00 uur groep 3/4/5 (let op niet vroeger dan 11.20 uur brengen) 

12.15/12.45 uur groep 6/7/8  

13.00/13.30 uur 13 en 14 jaar  

 

Ieder lid krijgt de kans om 1 keer per week te dansen. De groepen zijn door ons ingedeeld en er kan 
niet onderling geruild worden (zie pagina 5 met de indeling). Ook kan het zijn dat je training van een 
andere docent krijgt.  

Vanaf maandag 11 mei zal er een Yurls pagina online te vinden zijn met alle onze online lessen die tot 
nu toe gegeven zijn. Er zal elke week nieuwe content toegevoegd worden aan deze verzamelpagina.  

Wellicht is de situatie na 1 juni anders en zullen wij daarop anticiperen. Zodra we weer naar binnen 
mogen, zullen we uiteraard het normale lesrooster weer gaan volgen! 

We vinden het belangrijk om veilig en verantwoord buiten te dansen. Dat kan alleen 
als iedereen op de hoogte is van de nieuwe regels. Op de volgende pagina kun je alles lezen en we 
vertrouwen erop dat iedereen zich hieraan houdt.  
 

Wij kunnen niet wachten om jullie weer te zien en om weer lekker samen te dansen. 
Liefs Team DAW 
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Dance Academy Woerden algemene veiligheids- en hygiëneregels: 

 

TRAININGEN: 

- Kinderen t/m 12 jaar houden 1,5 meter afstand van de trainster en assistent. Behalve 

in een noodsituatie. 

- Kinderen van 13 t/m 18 jaar mogen ook weer lekker dansen, met in achtneming van 

1,5 meter afstand. Deze 1,5 meter is afgezet met speciale vakken.  

- Voor en na de training dienen de kinderen thuis hun handen te wassen. 

- Deelname is niet toegestaan als kinderen klachten hebben als koorts, hoesten of 

verkoudheid. 

- Deelname is niet toegestaan als er een ander gezinslid koorts heeft/ ziek is. 

- Er vindt geen fysiek contact plaats tijdens de trainingen. Dus geen handen schudden, high fives, etc 

- Bij kinderlessen t/m 6 jaar, zijn er minimaal 2 docenten en 2 assistenten aanwezig.  

- Bij de lessen van 7 t/m 15 jaar zijn er mimimaal 2 docenten aanwezig.   

- Bij regen, kan de training niet doorgaan. Het afgelasten van een training kan last-minute besloten 
moeten worden, dus check altijd onze facebookpagina een kwartier voordat de training moet 
beginnen.  

- Alle algemene informatie gaat via de mail, ad hoc informatie via onze facebookpagina.  

- Ouders hebben geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training. 
(Zie pagina 3, halen/brengen). 

- Ouders zijn tijdens de training telefonisch bereikbaar. 

- De trainingen zullen 30 minuten duren. Dit om kruisend fiets/loop verkeer te voorkomen. 

- De trainingen zullen plaats vinden op het terrein voor de dansstudio.  

- Kinderen mogen op sneakers dansen. Liever geen gewone schoenen i.v.m. blessures. 

- Binnengebruik van de dansstudio is verboden. Dit geldt ook voor de kleedkamers en toiletten. 

- Leden komen in danskleding en de juiste schoenen. Er is geen gelegenheid om om te kleden.  

- Leden gaan voor de training thuis naar het toilet (Er is een toilet voor noodgevallen). 

- Draag geschikte kleding. De kleding die normaal binnen gedragen wordt, zal zeker op 

sommige dagen niet voldoende warmte bieden. Neem altijd een vest mee. 

- Bij mooi, zonnig weer adviseren wij om de kinderen vooraf thuis in te smeren met zonnebrand. 

- Maak haren goed vast, zodat je zo min mogelijk aan je gezicht hoeft te zitten. 

- De goed gevulde EHBO-koffer zal binnen handbereik zijn. 

- Er zal ten alle tijden een coronacoördinator aanwezig zijn.  
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HALEN/BRENGEN: (Bijlage Foto) 

 

Algemeen  

- Er zal een corona-coördinator op het terrein zijn die zorgt voor de juiste toepassing van de 
protocollen voor, tijdens en na de trainingen.  

- Er mogen geen auto’s en fietsen het terrein op. Fietsen kunnen geplaatst worden tegen de hekken 
aan de Johan de Wittlaan. Niet meer dan 2 fietsen naast elkaar ivm de doorloop van het voetpad. (zie 
kaart, fietsen). Auto’s kunnen geparkeerd worden aan de Johan de Wittlaan of aan de andere kant 
van het hertenkamp aan de Vossenschanslaan. De voorkeur is om op de fiets te komen. Dit i.v.m. de 
beperkte parkeerplekken. Er mag niet in de bocht van de Johan de Wittlaan geparkeerd worden.  

- Er is een looproute waar iedereen zich aan moet houden. Dit om kruisend loopverkeer te 
voorkomen. Om de 1,5 meter zal er een pion staan, dit als hulpmiddel om zo voldoende afstand te 
houden.  

- Blijf niet “hangen”. We snappen heel erg goed dat iedereen elkaar enorm heeft gemist, maar we 
moeten er met z’n allen voor zorgen dat we ons aan de regels houden. Dit geldt ook voor ouders. 
Kijken bij de lessen, ook vanaf een afstand, is niet toegestaan.  

 

Leden t/m groep 5 

- Kinderen t/m groep 5 worden afgezet bij de haal/brengzone aan hek 2. ( Zie kaart,  2) 

- Kinderen t/m groep 5 worden maximaal 10 minuten voordat de les start afgezet, niet eerder! 

- Neem snel afscheid en neem de kinderen a.u.b. zo snel mogelijk weer mee. 

- Als de training is afgelopen kunnen de kinderen weer opgehaald worden bij de haal/brengzone bij 
hek 2. Dit graag niet eerder dan maximaal 5 minuten voor einde van de les.  

 

Leden vanaf groep 6  

- Kinderen vanaf groep 6 worden afgezet op de speciaal gemaakte Kiss and Ride zone aan de Johan 
de Wittlaan. De ouders van deze kinderen komen dus niet verder dan hek 1. (zie kaart 1) 

- Voor de Kiss and  Ride zone is het belangrijk dat u de Johan de Witt van westelijke kant aan komt 
rijden. (zie de pijlen op de kaart)  

- Kinderen vanaf groep 6 komen maximaal 5 minuten voordat de training begint. Niet eerder!! 

- Als de training is afgelopen worden de kinderen vanaf groep 6 teruggebracht naar de Kiss and Ride 
zone aan de Johan de Wittlaan.  

- De assistent en/of de corona-coördinator ziet erop toe dat alle kinderen veilig worden opgehaald.  

- leden die vanaf deze leeftijd op eigen gelegenheid komen, kunnen hun fiets of auto plaatsen op de 
aangewezen plekken.  

- Voor de Workout lessen gelden deze regels ook.  
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Lessen Workout Indeling 
 

Dinsdag  dance workout  
 

19.30/20.00 uur  

De leden van de intermediate/ advanced 18+ 

De leden van de urban 15 + 

De leden van de groep VO 3 en ouder. 

 

20.15/20.45 uur  

Leden uit de volwassenen les  

De leden van de intermediate 18 +  

De leden van de intermediate t/m 17 jaar  

 

 

Woensdag combat workout  

 

19.30/20.00 uur  

De leden van de Elite t/m 17 jaar 

De leden van de Advanced t/m 17 jaar 

 

20.15/20.45 uur  

Leden uit de volwassenen les  

De leden van de Elite 18 +  

De leden van de Advanced 18 +  

 

**Deze indeling geldt tot 1 juni. Als we vanaf deze datum nog steeds buiten moeten sporten zullen 
we de groepen gaan wisselen en zullen de selectieleden die nu combat volgen dance krijgen en 
andersom. De volwassenen leden blijven uiteraard op de zelf gekozen les.  


