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VIM start individuele muzieklessen:
vanaf 2 juni weer les in lokaal
Fijn: VIM geeft vanaf dinsdag 2 juni 2020 individuele muzieklessen
voor alle leeftijden in Stadsboerderij Eyghentijds! Om dit voor jou te
realiseren heeft VIM samen met de Stadsboerderij Corona-regels opgesteld.
Duo- en groepslessen blijven tot nader bericht via Zoom plaatsvinden.

✓

Ga thuis naar de wc

In het wc-portaal is 1,5e meter afstand houden niet mogelijk. Ook is er gevaar
voor groepsvorming, doordat meerdere partijen van de wc´s gebruik maken.
Daarom dien je voor vertrek thuis al naar de wc te gaan en thuis je handen te
wassen. Alleen bij plotselinge nood is het mogelijk om in de Stadsboerderij naar
de wc te gaan.
✓

Was thuis je handen

Was je handen thuis vóór vertrek met water en zeep. Belangrijk: droog ze goed.
✓

Alleen leerlingen in wachtruimte

De wachtruimte is alleen voor leerlingen. Ouders/verzorgers begeleiden
kinderen maximaal tot aan de voordeur, echter gaan zelf niet naar binnen.
✓ Ga maximaal 2 minuten voor lesaanvang de wachtruimte in,
De wachtruimte lijkt ruim, echter gezien de 1,5e meter-regel is deze
met twee wachtenden al vol. Mocht je eerder aankomen, loop dan
even buiten een rondje totdat het tijd is.
✓

Was je handen met desinfectiegel

Doe dit vóór en na je les: de gel is aanwezig in het lokaal.
✓

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten

Loopneus, keelpijn, hoesten, of niesen? Blijf thuis: je ontvangt je les
via Zoom. Ben jij/iemand in je gezin ook benauwd en/of heb je koorts?
Dan moet iedereen in het huis thuisblijven
✓ Houdt altijd en overal

1,5e meter afstand, ook in de leslokalen.

Uiteraard gelden op het terrein en in het gebouw de RIVM-basisregels voor iedereen.
Veel aangeraakte oppervlakten als instrumenten, microfoons en deurklinken worden
regelmatig door de aanwezige docent gereinigd. We vertrouwen er op dat jij
(leerling / ouder / verzorger) de Corona-regels goed kent en naleeft want:

alleen samen kunnen we Corona aan!
“Één voor allen en allen voor één!”

