Algemeen geldende regels en afspraken.
Fijn dat jullie zoon/ dochter bij Studio DanZo danst!
Om alles goed te laten verlopen zijn er een aantal afspraken belangrijk:
• Het is fijn als iedereen zich welkom voelt, zich prettig voelt bij Studio DanZo. In een
veilige sfeer kan iedereen het meest genieten van dans. Laten wij hier met elkaar
zorg voor dragen. Bij Studio DanZo is respect naar elkaar belangrijk.
• Iedereen die danst heeft dans/ sport kleding aan. Hierdoor kun je beter bewegen.
• Balletschoenen, blote voeten, sokken of BINNEN sneakers( SCHOON)
• Lange haren zitten vast.
• (grote) oorbellen zijn uit, kettinkjes af, kauwgum uit. Dit voor jou eigen veiligheid.
• Het is fijn als dansers voor de start van de les naar de WC gaan. Bij de jongere
kinderen is het prettig als ouders de kinderen helpen herinneren.
• Als kinderen met de auto gebracht worden wordt de parkeerplaats gebruikt aan de
van Calcarstraat. Het van Doetinchemplein wordt zoveel mogelijk vrijgehouden voor
de kinderen die aan dit plein wonen. Dus ook als je zelf met de auto komt.
• Gevonden voorwerpen worden in de kast in de gang, bij de entree gelegd en
maximaal 2 maand bewaard.
• Studio DanZo is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van eigendommen van de
dansers.
• Roken voor de ingang is niet meer toegestaan, dit kan aan de achterkant bij de
keuken. De rook slaat vaak naar binnen wat in de kleedkamers te merken is.
• Tijdens de lessen wordt er NIET gekeken door ouders, tenzij er een andere afspraak is
gemaakt met de desbetreffende docent. Bijvoorbeeld als een kindje erg moet
wennen dan is het belangrijk dat ouders hier een ondersteunende rol in kunnen
vervullen. Bij veel lessen mag er de LAATSTE 5 minuten gekeken worden. Mocht je als
ouder wachten, dan mag je altijd in de keuken zitten, daar staat een bank, je kunt
thee of koffie zetten. Graag je gebruikte kopje weer afwassen. De laatste 5 minuten
van de les wordt de deur door de docent geopend en kunnen ouders kijken.
• In de maand januari is er Studio DanZo breed in alle lessen kijklessen. Dit wordt
altijd aangekondigd door de docenten.
• Kinderen van de volgende groep blijven wachten in de kleedkamer totdat hun les
begint.
• De mobiele telefoon is niet meer weg te denken….
Er wordt steeds meer van onze lessen gefilmd door ouders. Wij snappen heel goed
dat het fijn is om je eigen kind een keer op film te hebben.
Echter willen wij jullie wel vragen niet alles maar te filmen, hierop staan vaak ook
andere kinderen. Wat er gefilmd wordt is voor privé gebruik!
Dansers met een eigen telefoon: deze staat op stil!! Tijdens de les ben je er om lekker
te dansen en te genieten van de les die je krijgt en niet om steeds je telefoon te
checken. Dat kan weer na de les.
• Groepsapp: Bepaalde groepen hebben een groepsapp( tieners/ volwassenen) deze is
voor belangrijke zaken. Afmelden gaat NIET via de groepsapp, dit doe je met uitleg
aan je eigen dansdocent.
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Als er iets is vinden wij het fijn als dit besproken wordt. In eerste instantie altijd met
je eigen docent. Open communicatie is prettig, zowel vanuit ons als vanuit de ouder/
leerling.
In de wintermaanden hebben de dansers warmere kleren aan dan in de
zomermaanden. Je kunt beter iets uit moeten doen tijdens de training.

Ik wens iedereen namens het hele Studio DanZo team veel dansplezier!

Marion van Veen
Studio DanZo

